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גבולות נישואין וגירושין
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המשפט העברי – מקהילה למדינה :נישואין וגירושין
מקורות להרצאתו של אבישלום ווסטרייך

א .השפעת המדינה על מעמדו של בית הדין הרבני
 .1רמ"א חושן משפט הלכות דיינים סימן יד סעיף א
התובע צריך לילך אחר הנתבע ,אם הוא בעיר אחרת ,אף ע"פ שבעיר התובע הבית דין יותר
גדול (מהרי"ק שורש א').
 .2באור הגר"א שם ,ס"ק יח
התובע צריך כו' אא"כ יכול .ב"ק מ"ו ב' מאן דכאיב כו' [=א"ר שמואל בר נחמני :מניין
להמוציא מחבירו עליו הראיה? שנאמר :מי בעל דברים יגש אליהם ,יגיש ראיה אליהם .מתקיף
לה רב אשי :הא למה לי קרא? סברא הוא ,דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא!].
 .3תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף טו עמוד ב
והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא ,האי כלבא דאכל אימרי ,ושונרא דאכלה תרנגולא  -משונה הוא ,ולא
מגבינן בבבל .והני מילי ברברבי ,אבל בזוטרי אורחיה הוא .ואי תפס לא מפקינן מיניה .ואי אמר :קבעו לי
זימנא דאזלינא לארעא דישראל  -קבעינן ליה .ואי לא אזיל משמתינן ליה.

 .4נימוקי יוסף מסכת בבא קמא דף ו עמוד ב
אמר המחבר מזמנינן ליה אף על גב דקי"ל [סנהדרין דף לא ב] דאין מוציאין מנה על מנה ,הני
מילי היכא דאיכא דייני באתרא דמצו למידן דינא דאית ליה ,שכיון שכן הוא אינו יכול לומר
לב"ד שבעיר פלוני אני רוצה לילך שהן בקיאין ומומחין יותר מאלו שבכאן .אבל בשאין כאן
דיינין שיהו יכולין לדין דין זה כי הכא מזמנינן ליה לאתרא דמצו למידייניה כי היכי דלא
ליפסוד [ממוניה].
 .5ביה"ד הגדול ,ער/תשמ"א - 18/פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק יב ,עמ' 129
לפנינו ערעור האשה גב' א ,.היושבת עם בתה הקטינה בג'נבה ,שוויץ ,והיא מיוצגת באמצעות
ב"כ בארץ .היא מערערת על פס"ד של ביה"ד האזורי בת"א ,שהחליט שיש לביה"ד בארץ
סמכות חוקית לדון בתביעה לגירושין ולהחזקת ילדם של מר ב ,.בעלה של הגב' הנ"ל ,ואבי
הילדה המשותפת שלהם... .
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הרב אליעזר שפירא:
ידוע לכל ,כי בתי הדין בחו"ל כפופים לבתיה"ד שבארץ מחמת רמתם של בתי הדין בארץ
וסמכותם לאכוף את פסקיהם על פי חוק המדינה .זאת גופא אנו למדים מדברי הגמרא
בסנהדרין הנזכרים לעיל" ,דהכא שבט והתם מחוקק" .פירש רש"י בסנהדרין שם" :שבט" -
"לשון שררה ויש להן רשות להפקיר דהפקר ביה"ד הפקר" וכו'" .מחוקק" " -שררה מועטת".
וברור שהסמכות שישנה לבתי  -הדין בארץ עולה מבחינה האפשרות לאכוף את הפסקים
לעומת מה שיש לבתי  -הדין בחו"ל .ועוד גם מן הטעם השני שנזכר בגמרא פסחים הנ"ל ,וכמו
שפירשו התוספות שם ,ש"לענין איסור והיתר וסמיכה בני א"י עדיפי שלומדים תורה ברבים
ואמרינן (ב"ב קנ"ח ע"ב) ,אווירא דא"י מחכים" .הרי שכיום יש בארץ את שתי המעלות ,הן
מבחינת לימוד התורה והן מבחינת כח האכיפה של הפסקים ,ולכן יתכן לומר שאפילו יצאו בני
זוג מן הארץ לצמיתות לא פסקה מהם סמכות ביה"ד.
 .6ביה"ד האזורי בת"א ,הובא אצל הרב יצחק אלמליח ,שו"ת אמרי משפט ,ח"ג סימן כא
(תשע"ה)
לפני ביה״ד דידן  -ביה״ד הרבני האזורי ת״א  -הוגש כתב תביעה ע״י כ״כ האשה ,למזונותיה
ולמזונות הילדים ,בה מפרט הוא את מכלול תביעותיו ,ומבקש להזמין את הנתבע לדיון.
בתגובה לכתב התביעה שלח הנתבע כתב הודעה לביה״ד ,שבה כותב שמאחר והוא הנתבע
ומקומו בעיר בני ברק ,מבקש הוא להתדיין בביה״ד של הרב הגאון רבי נסים קרליץ שליט״א.
האשה וב״כ הופיעו ביום הדיון ,ב״כ האשה טוען שהוא אינו מסכים לדון בביה״ד הנ״ל ,אלא
רק בביה״ד הרבני האזורי ת״א ,שהוא ביה״ד הקבוע ,ומבקש הוא לכוח את הנתבע להופיע
לדיון בביה״ד הרבני .והשאלה העומדת בפנינו היא ,הדין עם מי ,האם עם האשה או הנתבע... .
דהנה כמה מעלות ועדיפויות יש בביה״ד הרבני שאינם בבתי הדין הפרטיים ,האחד ,מבחינת
אכיפת ביצוע פסה״ד ,לפס״ד הניתן בביה״ד הרבני יש אפשרויות אכיפה רבות יותר מבית דין
פרטי ,הן מצד ההוצל״פ ,והן מצד שאר הרשויות ,אשר מתחשבות יותר בפס״ד הניתן בבי״ד
רבני מאשר בבי״ד פרטי ,גם אם בביה״ד הפרטי חתמו הצדדים על שטר בוררות אשר מחייב
את הצדדים גם ע״פ חוק.
כמו כן ,פס״ד של ביה״ד הרבני אפשר לבצעו גם ע״י המוסד לביטוח לאומי ,משא״ב פס״ד
שכוחו מכח שטר הבוררין ,שאין אפשרות לבצעו בביטוח הלאומי .כמו כן ,ביד ביה״ד הרבני
סמכות שיפוטית ליתן צו עיכוב יציאה מהארץ לאחד מן הצדדים ,דבר אשר אין בכח בית דין
פרטי לעשות.
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סיכומו של דבר ,מבחינת אכיפת פסה״ד אין ספק שיש עדיפות לביה״ד בת״א על פני ביה״ד
שבבני ברק.
 .7שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן ט [התשובה נתנה לביה"ד בבני ברק ,ביחס
למקרה שנידון במקור הקודם]
הנה כפי שיודע אני מה שהאשה לא באה לב"ד של הדר"ג אינו מצד שהיא מסרבת ,והראו לי כי
היא תבעה את בעלה בארבעה פעמים בארבע הזמנות מב"ד האזורי והיתה ג"כ יותר רוצה
בב"ד של הדר"ג ,אבל הוא משום שמה שיצא מב"ד שהבעל חייב לה ולבנותיו לא יהיה אפשר
לגבות ממנו כי הממשלה לא תזדקק לזה ,ומה שיצא מב"ד האזורי יכפוהו לשלם ואף אם לא
יהיה לו או לא יוכלו לגבות ממנו יתנו בעדה ובעד הבנות מה שחייבו למזונות מכסף המדינה.
ואם האמת כדבריה הא ודאי לא שייך ליתן לו היתר נישואין ולהוציאה בלא כתובה וכ"ש שלא
שייך לפוטרו ממזונות בנותיו שהוא צריך לזונן ,שאף שיפסקו הב"ד שהיא מורדת ואין לה
כתובה הרי חיוב המזונות דבנותיו עליו שהוא סך גדול מאד ואין שום כח אחר לגבות ממנו
אלא כשתלך לב"ד האזורי של הרבנות הראשית ,שא"כ אין לדונה כמסרבת.
 .8תיק (גדול)  ,1130202/1הדיינים :הרב יצחק אלמליח ,הרב אליהו הישריק ,הרב אברהם
שינדלר ,י"ד בסיוון התשע"ח (.)28.5.2018
הנדון :כפיית תושבי חו"ל להתדיין בבתי הדין שבארץ – בתביעת גירושין ובתביעת כתובה
...לעצם עניין אפשרות הכפייה על ידי בית הדין – אין חולק בדבר שמהותו של בית הדין היא
האפשרות לכפות את פסק הדין.
ועיין בקצות החושן (סימן ג ס"ק א) שכתב דוודאי דין תורה יכול לדון אפילו יחיד ומה דבעינן
טעמא ד'שליחותייהו קעבדינן' הוא לדיני כפייה שהתחדשו מ"אשר תשים לפניהם" שהם 'כלי
הדיינים' .והוכיח כן מדברי התוספות בסנהדרין (דף ב ע"ב) ,ונראה אפוא מדבריו שכל מהותו
של בית הדין הוא האפשרות לכוף את בעלי הדין...
ואף ש'כלי הדיינים' כוללים גם אפשרויות כפייה בפועל וגם אפשרות כפייה בחרם וכדומה,
מכל מקום מאחר שבפועל אפשרות כפייה על ידי חרם וכיוצא בכך אינה אפקטיבית כל כך,
דלא כל איניש ציית דינא ,ועינינו הרואות כמה וכמה אנשים שמפיצים נגדם חרמות ואין איש
שם על לב הרי שעיקר הכפייה חוזרת להיות האפשרות לכוף על ידי משטרה והוצאה לפועל
וכיוצא בזה.
 ...ודברים נחרצים כותב הגר"א גולדשמידט (תיק מס' תשכ"ז:)159/
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וגם אם יסכים המשיב להתדיין לפני דיינים בחוץ לארץ ויחתום מראש על כך ,אין ערובה
שלא יחזור בו ,גם אחרי מתן פסק דין אם לא ימצא חן בעיניו ,ולא תהיה אז כל אפשרות
לאלצו לציית לפסק הדין.
ואם כך ,הרי כפוף הוא המשיב להתדיין לפני בית דין מוסמך ומוכר בישראל ,ככל יהודי
אחר תושב ישראל הכפוף להתדיין לפני בית דין זה ,הן אם הוא רוצה הן אם לאו.
וכאן יש לציין כי הרי הכלל הזה "התובע הולך אחר הנתבע" אינו מעצם הדין ,אלא תקנה
היא ,כמבואר באחרונים – עיין בתשובות מהריב"ל (חלק ב סימן צז) ובתשובות הרשד"ם
(חלק חושן המשפט סימן ז) .ואם כן במקום שבית הדין בו רוצה הנתבע אין לו כח בית דין
כפי שהוא לאותו בית הדין לפניו מזמינו התובע ,והתובע לא ימצא בו תיקונו – איך אפשר
לשלול ממנו את זכותו לפי הדין ,ולאלצו להתדיין לפני בית דין נטול כח?
ועיין בתשובת מהריב"ל הנ"ל ,הכותב" :והתקנה הזאת נראה שתקנוהו משום שהיחיד
הוא מוכרח ונכנע לפני בית הדין של הקהל שלו ,מה שלא יכנע אם יגזרו עליו זולתם".
ואם כן ,במקום אשר המצב הוא להפך ,ובבית הדין במקומו של התובע הנתבע הוא יותר
מוכרח ונכנע לציית לפסק הדין מאשר במקומו של הנתבע ,שם אין האפשרות להכריחו
לקיים את פסק הדין ,הרי נפל טעמה של התקנה.
מטעם זה ובגינו בלבד יש ,לדעתי ,לקבל את הערעור ולשמוע את תביעתה של המערערת
בבית הדין בתל אביב... .
הווה אומר :יש בפנינו חזית של גדולי הדיינים לדורותיהם ,דיינים שהיו ממעצבי דמותה של
מערכת בתי הדין ,ואכן כך נהוג כיום בבתי הדין הרבניים בכל מקרה שהברירה היא בין בית
דין בישראל לבית דין בחו"ל ... .ולפי זה עולה כי מאחר שיש לבית הדין הרבני (שבארץ) מעלה
בענייני הכפייה הרי שיכול בעל הדין לכוף לדון לפניו ולא במקום אחר.
 .9השופטת פרוקצ'יה ,בג"ץ  ,6751/04סבג נ' בית-הדין הרבני הגדול לערעורים ,פ"ד נט()4
817
עתירה זו מעלה לדיון את שאלת היקף סמכותו של בית-הדין הרבני בישראל בענייניהם של
בני-זוג יהודים אשר אין להם זיקה של אזרחות או תושבות לישראל... .
בית-הדין מסיים את פסק-דינו בקריאה לתקן את המצב המשפטי הקיים באופן שבית-הדין
הרבני בישראל יוסמך לדון בתביעת גירושין כאשר עולה שאלה של עגינות:
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"אנו חוזרים וקוראים לכנסת לא לעמוד מנגד ,בעת שזעקותיהן של עגונות ישראל
מכל רחבי העולם היהודי עולה השמיימה .מדינת ישראל היא מדינת היהודים .היא
מדינתם של כל היהודים בכל רחבי העולם .גם של יהודים שעדיין אינם אזרחים או
תושבים בישראל .כל עוד משפטי האומות אינם נותנים פתרון לתביעות גירושין על
פי הדין היהודי ,שעל פיו נישאו בארצות העמים ,חייבת אוזנה של כנסת ישראל
להיות כרויה לזעקותיהן של נשים עלובות ומסכנות אלו .חירותן של נשים אלו עשויה
לבוא על פי דין שייפסק על ידי בית דין רבני בישראל .כל מי שכבוד האדם וחירותו
לנגד עיניו – גם אם אינו שומר תורה ומצוות – חייב להיחלץ חושים לעזרה .אסור לה
לכנסת ישראל לאטום אוזניה ולעצום עיניה מפני צרותיהן של אלו".
...
לסיכום הדברים :תופעת סרבנות הגט והעגינות היא אחת מן הדילמות הקשות והכאובות
בענייני המעמד האישי בין בני-זוג יהודים .היא חלה בין בני-זוג החיים בישראל וכן בקרב בני-
זוג יהודים בקהילות ברחבי העולם .תופעה זו מלווה את החיים ואת המשפט לאורך דורות
רבים ,ונמצאו לה במהלך השנים פתרונות שונים בישראל ובקהילות שמחוץ לישראל .עם זאת
יש להניח כי בעיית העגינות בקהילות העולם קשה ומורכבת יותר מאחר שאין נתונים בידי
בתי-הדין הדתיים בפזורה אותם אמצעים לכפיית גט הנתונים לבית-דין רבני בישראל (חוק
בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) ,תשנ"ה.)1995-
 .10חוק שיפוט בתי דין רבניים
סמכות
מבחינה 4ב( .1א)
בין-לאומית

בלי לגרוע מסמכויות השיפוט לפי סעיף  1וסעיף 4א ,לבית דין רבני יהיה שיפוט

בתביעת גט של

אישה יהודייה
לערוך ייחודי בתביעת גט לפי דין תורה שהגישה אישה יהודיה נגד אישה היהודי ,אף אם לא
שלא ניתן
מחוץ לישראל –
הוראת שעה מתקיימות לגביהם הזיקות המנויות בסעיף 4א(א) ,ובלבד שהנישואין נערכו על פי דין תורה
(תיקון מס' )4
תשע"ח 2018-והאישה לא קיבלה גט מנישואין אלה בבית דין מחוץ לישראל ,ומתקיים אחד מאלה:

במקום מושבו של הנתבע או במקום מושבה של התובעת אין בית דין שניתן לערוך
()1
לפניו גט לפי דין תורה מחוץ לישראל (בחוק זה – בית דין מחוץ לישראל); לעניין זה ,הגישה
האישה בקשה לעריכת גט לפני בית דין מחוץ לישראל ,לא תישמע טענה כי אין בית דין שיכול
לערוך גט לפי דין תורה אלא אם כן קבע בית הדין שאליו הוגשה הבקשה כי אינו יכול לערוך
גט לפי דין תורה;
האישה הגישה בקשה לעריכת גט לפי דין תורה לבית דין מחוץ לישראל והאיש לא
()2
התייצב לפני בית הדין במשך ארבעה חודשים מיום שזומן על ידי בית הדין כאמור;
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בית דין מחוץ לישראל קבע שהאיש ייתן גט לאשתו ,ואולם על אף מאמץ סביר לאכוף
()3
את החלטת בית הדין באמצעים המשפטיים והדתיים הקיימים באותה מדינה ,הגט לא ניתן
במשך שישה חודשים מיום שקבע בית הדין כאמור.
 .11מתוך דברי ההסבר לתיקון מס' 2018 ,4
לפני למעלה מעשור תוקן חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) ,התשי״ג( 1953-להלן -
החוק) ,ונוסף בו סעיף 4א אשר הרחיב את סמכות בית הדין הרבני בישראל לדון בתביעות
גירושין של בני זוג יהודים שנישאו על פי דין תורה ואשר זיקתם לישראל אינה מגיעה כדי
זיקת אזרחות או תושבות לשני בני הזוג יחדיו .בכך נעתרה הכנסת לפנייתו של בית הדין הרבני
הגדול אשר הצביע על מצוקה קשה של עגינות וסרבנות גט הקיימת לבני זוג יהודים ,ובמיוחד
לנשים יהודיות ,ברחבי העולם .עם זאת ,סמכות בית הדין הוגבלה בעיקר למקרים שיש בהם
זיקת אזרחות או תושבות לפחות לאחד מבני הזוג ,בדומה לכללים הקובעים באמנת האג בדבר
הכרה בגירושין והתרת נישואין משנת ( 1970להלן  -אמנת האג)... .
ועידת רבני אירופה וגורמים נוספים העלו לפני הנהלת בתי הדין הרבניים את הקושי הקיים
במצבים שבהם גברים שנישאו לפי דין תורה ברחבי העולם נמנעים מלהתיר את נשותיהן
ומשאירים אותן עגונות בלא אפשרות להינשא מחדש .בחלק מהמקרים אותם גברים אף
מתעלמים מפסיקתו של בית הדין הרבני המקומי שבאותה מדינה ,בהעדר סמכות שיפוט לבית
הדין הרבני המקומי לחייב את הבעל בגט ולהטיל עליו סנקציות כדי שייתן גט לאשתו .יצוין כי
כאשר מדובר באישה סרבנית גט ,עשוי בית משפט אזרחי מחוץ לישראל להתיר את הנישואין
האזרחיים ובד בבד עשוי בית דין רבני בגולה במקרים חריגים של עיגון ,לתת לבעל היתר
נישואין הלכתי .אך על פי דין תורה אין עומדת אפשרות דומה לזכותה של האישה כאשר הבעל
סרבן הגט .אם שני בני הזוג הם אזרחי מדינת ישראל או תושביה או שיש להם זיקות לישראל
המנויות בסעיף 4א לחוק בנוסחו היום ,הרי שבן הזוג יוכל להגיש תביעת גירושין אל בית הדין
הרבני בישראל וזה יהיה מוסמך לדון בה ,לחייבם בגירושין ואף לכוף לכך את בן הזוג הסרבן
מכוח חיקוקים שונים כדוגמת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) ,התשנ״ה-
 ,1995וחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות הסבר ודרכי דיון) ,התשט״ז .1956-ואולם זוגות שאינם
תושבי המדינה ואזרחיה ואין להם אחת מהזיקות שבסעיף 4א לחוק ,אם מי מבני הזוג רוצה
להתגרש הוא אינו יכול כיום להגיש תביעת גירושין אל בית הדין הרבני בישראל .במקרים
אלה ,אותן נשים המבקשות להתגרש ובעליהן מסרבים להישמע להוראת בית הדין הרבני
במקום מגוריהם בגולה ,אין כיום מי שיסייע להן לכפיית הגט ולהושיען מעגינותן .מרכזיותה
של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי וחשיבותה בחיי היהודים בעולם ,אל מול חוסר
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היכולת של נשים יהודיות ברחבי העולם למצוא פתרון לבעיות של סרבנות גט ועגינות,
מצדיקים מתן סמכות זו לבית הדין הרבני בישראל .אמנם יש כיום מדינות בעולם המאפשרות
הסתייעות בהליכים אזרחיים בהתמודדות מול סרבנות גט ,אך לא אחת מתברר כי אין בכלים
אלה די כדי להושיע אותן נשים מהעגינות.

ב .הרחקות דרבנו תם :מחרם לצווי הגבלה ובחזרה
 .1ספר הישר (חלק התשובות) סימן כד (ענין מורדת)
 ...ומה שכתב רבי' שמואל שתקנו הגאונים דלא משהינן תריסר ירחי שתא אגיטא אלא כופין
אותו .חלילה לרבנו להרבות ממזרים בישראל דק"ל רבינא ורב אשי סוף הוראה .ונהי
דהגאונים יכולים לתקן כתובת אשה על המטלטלין או על פי הלכה או על פי דעתם דהיינו
ממונא ,אבל להתיר גט פסול אין כח בידינו מימות רב אשי ועד ימות המשיח .וזה גט פסול
שאנו שנינו בתלמוד שאין כופין עד תריסר ירחי שתא והם הקדימו טרם דין כפיית הגט (הגט)
[פשיטא שהגט] פסול ,אפי' יאמר רוצה אני ,דהא אמר רב נחמן בשילהי גיטין גט המעושה
בישראל כדין כשר שלא כדין פסול ופוסל ,וזה בתוך י"ב חודש שלא כדין ,אפי' לפי פי' רבי'
שלמה במורדת ...אך אם כל רבותינו שוין בדבר תגזרו באלה חמורה על כל איש ואשה מזרע
בית ישראל הנלוים אליכם ,שלא יהו רשאין לדבר עמו לישא וליתן עמו להאריחו ולהאכילו
ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחלותו .ועוד יוסיפו חומר ברצונם על כל אדם ,אם לא יגרש ויתיר
אותו האיש את הילדה הזאת ,שבזה אין כפייה עליו .שאם ירצה מקיים ,והוא לא ילקה בגופו
מתוך נידוי זה ,אך אני נתפרד מעליו ...
 .2שולחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין סימן קנד סעיף כא
כל אלו שאמרו להוציא ,כופין אפי' בשוטים .וי"א שכל מי שלא נאמר בו בגמרא בפירוש כופין
להוציא ,אלא יוציא בלבד ,אין כופין בשוטים אלא אומרים לו :חכמים חייבוך להוציא ,ואם
לא תוציא מותר לקרותך עבריין.
הגה :וכיון דאיכא פלוגתא דרבוותא ,ראוי להחמיר שלא לכוף בשוטים ,שלא יהא הגט מעושה
(טור בשם הרא"ש) .אבל אם יש לו אשה בעבירה ,לכ"ע כופין בשוטים .וכל מקום שאין כופין
בשוטים ,אין מנדין אותו ג"כ (מרדכי ריש המדיר) .ומכל מקום יכולין ליגזור על כל ישראל
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שלא לעשות לו שום טובה או לישא וליתן עמו (שערי דורא בשם ר"ת ובמהרי"ק) ,או למול
בניו או לקברו ,עד שיגרש (בנימן זאב פ"ח /רפ"ט .)/ובכל חומרא שירצו ב"ד יכולין להחמיר
בכהאי גוונא ,ומלבד שלא ינדו אותו .אבל מי שאינו מקיים עונה ,יכולין לנדותו ולהחרימו
שיקיים עונה או שיגרש ,כי אין זה כפייה ,רק לקיים עונתו ,וכן כל כיוצא בזה (ריב"ש סימן
קכ"ז) וכן מי שגירש אשתו בגט כשר ,ויצא קצת לעז על הגט ,מותר לכופו לתת גט אחר .ובכל
מקום דאיכא פלוגתא אם כופין או לא ,אף על גב דאין כופין לגרש ,מכל מקום כופין אותו ליתן
כתובה מיד ,וכן הנדוניא דאנעלת ליה (מרדכי ריש המדיר).
 .3חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) ,התשנ"ה – 1995-דברי ההסבר להצעת
החוק
לפי סעיף  6לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) ,התשי"ג  ,1953ניתן לכפות במאסר
בעל המסרב לתת גט לאשתו ,לאחר שבית הדין הרבני ציווה עליו ,בפסק דין סופי ,שיש לכפותו
לתת גט .בהתאם לדין תורה ,ניתן לכפות מתן גט רק שהתקיימו התנאים והעילות שנקבעו
במקורות ההלכה .כפיית גט שלא לפי כללים אלה תוצאתה "גט מעושה'' ,שמשמעותו חוסר
נפקות ובטלות הגט.
המשפט העברי מכיר ,נוסף על כפיית גט ,בדרגות שונות של פסקי גירושין :רצוי לגרש ,מצווה
להתגרש או חובה להתגרש ...במקרים אלה ,שאינם נופלים בגדר "כפיית גט" ,אין כיום
אפשרות אכיפה על פי חוק .ברם ,בהתאם להלכה ,קיים אמצעי רב עצמה ,שלפיו ניתן להרחיק
בעל ,המסרב לקיים פסק דין כאמור ,מהחיים החברתיים של הקהילה ולשלול ממנו את
הזכויות המוענקות לו במסגרתם .אמצעי זה ידוע בספרות ההלכה בכינוי "הרחקה דרבנו תם".
הצעת חוק זו מטרתה לרתום מכשיר הלכתי לפתרון מצוקתן של נשים מעוכבות גט ,בנסיבות
שאין בהן עילה למתן צו כפיה .שלילת הזכויות האזרחיות ,כמוצע ,עולה בקנה אחד עם יישום
רעיון "ההרחקה דרבנו תם" בקהילות היהודיות בזמנו.
 .4תיק (אשדוד)  ,16135/8הדיינים :הרב אברהם שמן ,הרב מיכאל צדוק ,הרב אברהם מאיר
שלוש ()2013
גם בפסק דין בית הדין הגדול (תיק  )1–64–8455מיום י"ז אלול תשס"ח כתבו ,מצאנו אצל
פוסקי הדורות וכן בפסיקת בתי הדין הרבניים דיונים בקשר למשמעות הרחקות דרבינו תם.
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יש הרואים הצדקה לפסוק הרחקות אלו רק כאשר פסק הדין לגירושין הוא לפחות בדרגת חיוב
לגרש ,ויש המוכנים להטיל הרחקות גם כאשר דרגת פסק הדין היא קביעה כי מצווה על הבעל
לתת גט ,ע"ש.
וכן מצאתי שעשו מעשה בבית הדין באשקלון (תיק  )1–21–062393533שפסקו כי על הבעל לתת
גט פיטורין לאשה ,ואם לא יסכים לתת גט רשאי בית הדין להרחיק אותו הרחקות דרבנו תם
ולשלול ממנו זכויות אזרחיות שונות על פי החוק.
הרי שאף במקום שגם לפי בית הדין אין על הבעל חיוב לגרש ,מכל מקום יש להטיל על הבעל
את ההגבלות הבאות מכוח חוק בתי הדין הרבניים ,ובכללם עיכוב יציאה מהארץ ,שלילת
דרכון אישי ,שלילת רישיון הנהיגה ,איסור החזקת או פתיחת חשבון בנק ,והפיכתו ללקוח
מוגבל במיוחד ,וכן עשו מעשה.
הגבלות אלו הקבועות בחוק ,אף שהן לוחצות את הבעל לגרש את אשתו אינן נחשבות כפייה,
וזאת מאחר שהגבלות אלו אין בהן כפייה ישירה בגופו או בממונו אלא ננקטות כתוצאה
מהחלטה של הציבור שלא להיטיב עם מי שבית הדין קבע שהוא נוהג שלא כשורה ומעגן את
אשתו.
 .5הדיין הרב יוסף גולדברג ,גט מעושה תשס"ג ,נספח ו' :צווי ההגבלה עפ״י החוק ,האם
דינם כהדחקות דר״ת' ,עמ' רצד
והנה גם מה שחדש מהרשד״ם שניתן לעשות הרחקות במדה ואין אומרים לציבור ולבעל או
ליבם שההרחקות קשורות לנתינת הגט או לחליצה ,נראה שאין אפשרות ליישמן ,כי הנה
מאחר שבסעיף ( 4א) לחוק נאמר שלא ינתן צו הגבלה אלא לאחר שניתנה ההזדמנות לכל בעל
דין להשמיע טענותיו ["עם תום שלושים ימים מיום מתן פסק הדין ,ידון בית הדין הרבני במתן
צו הגבלה; לא יינתן צו הגבלה אלא לאחר שניתנה ההזדמנות ,לכל בעל דין ולמי שלדעת בית
הדין עלול להיפגע ממנו ,להשמיע טענותיו"] ,הרי מאחר שביה״ד חייב על פי החוק להסביר
לנתבע את פרטי החוק ,ומאחר שביה״ד אף חייב לומר לו את האמור בסעיף  8לחוק שצו
ההגבלה יפקע עם פקיעת הנישואין [צ"ל סעיף " :5צו הגבלה יפקע עם פקיעת הנישואין"] ,ועל
כן אין כל אפשרות ליישם את ההרחקות עפמש״כ מהרשד״ם האת משום שחייבים עפ״י החוק
להודיעו שכל תוקפם של ההגבלות הם עד שיתן גט ,וברגע שיתן גט בטלות ההגבלות ,ובכה״ג
כתבו המרשד״ם והב״ש דהוי כפיה.
אכן אף בלא סעיף  8הנ״ל ואף אם לא היתה מוטלת החובה על ביה״ד לומר לנתבע שההגבלות
הן עד מתן הגט ,אולם בכ״ז אין מקום כיום לעשות הרחקות באופן זה ,שהרי כיום בעידן כלי
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התקשורת לסוגיהם כאשר כבר התפרסם ברבים מטרתו של חוק זה שכל כוונתו לאלץ את
הבעלים לתת גט לנשותיהם ומובן וידוע לכל שכאשר ינתן הגט יפקעו ההגבלות ,ועל כן בימינו
נחשבות ההרחקות לכפיה אף כשלא אומרים במפורש לציבור או לבעל או ליבם שההרחקות
תקפות עד שיתן גט או עד שיחלוץ.
בסיכום דברינו ניתן לומר שאין כל אפשרות עפ״י ההלכה לבצע את כל ההרחקות האמורות
בחוק יחדיו כולל האמור בסעיף  )1(2לחוק המעכב את הבעל מלצאת מהארץ ,כי באופן זה
נחשבות ההרחקות לכפיה כשהן לוחצות עליו מאחר ואין לו אפשרות ללכת למקום אחר ,ואם
נתן גט מחמת כן הוי גט מעושה ופסול.
במרה ויש לנתבע אפשרות לצאת לחו״ל מבחינה כלכלית ולא ניתן כנגדו צו עיכוב יציאה ,יש
אפשרות לעשות את שאר ההרחקות כנגדו (מלבד עיכוב היציאה) ,אך במרה ואין לו כל
אפשרות כספית לצאת לחו״ל ,במקרה זה אף אם לא עשו כנגדו צו עיכוב יציאה ,בכ״ז אסור
לעשות כנגדו את ההרחקות.
במדה ועשו כנגדו צו עכוב יציאה אך התנו את ביטול עכוב היציאה במתן ערבויות אשר אינם
מגבילות את שיגרת חייו החפשיים בחו״ל ,ניתן לעשות כנגדו את שאר ההרחקות במקום
מגוריו הנוכחיים ,אך אם ערבויות אלו מגבילות את חירותו בחו״ל אין כל אפשרות לעשות
כנגדו את ההרחקות במקום מגוריו.
במדה והבעל נלחץ מאד ונאלץ לצאת לחו״ל ועשו כנגדו צו עכוב יציאה ,במקרה זה אף אם לא
עשו כלל את ההרחקות כנגדו ,אם נתן גט מחמת רצונו לבטל את הצו שהוצא כנגדו ,הגט בטל
משום שהדבר נחשב לכפיה אף בלא ההרחקות ,משום שעכוב יציאה במקרה שהוא נאלץ לצאת
לחו״ל נחשב לאונס.
כאמור לעיל כשהחוק בענין צווי הגבלה הנ״ל חל על כל המדינה ואין באפשרותו לברוח לעיר
אחרת ולהפטר מצווי ההגבלה ,נחשבים צווי ההגבלה לכפיה כשהם לוחצים עליו ,אך במדה
וישתנה החוק ויאפשר להוציא צווי הגבלה באזורים מסויימים בלבד ,באופן זה יהיה ניתן
להוציא צווי הגבלה באיזורים המסויימים בלבד.
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 .6בגץ  5185/13פלוני ועודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים
משעמד ש' על סירובו למתן הגט חרף האמור ,ביום  31.7.12הוציא בית הדין צו ,ובו קבע בין
היתר כך:
"ג .הואיל והבעל מסרב לציית לפסק הדין ,מותר לקרותו עבריין ,ודינו מבואר בשולחן ערוך
יורה דעה סימן שלד.
ד .מצוה על כל מי שיכול לסייע להתיר את האשה מעגינותה ,לפיכך יש להימנע מלעשות טובה
לבעל ו/או לצרף אותו למנין ו/או לישא וליתן עמו ו/או לקברו .כמבואר ברמ"א.
ה .בית הדין נעתר לבקשת האשה ועל כן בית הדין מתיר לפרסם את שמו ופרטיו ותמונתו של
הבעל [שם הבעל וכתובתו] בכל מקום שהוא ללא הגבלה ,בצירוף הודעה כי כל היודע על מקום
הימצאו ויש בידו לסייע להוציא מהבעל גט ,הרי הוא מצווה ועומד לכך ,ואילו כל המסייע לו
להמשיך לעגן את האשה ,הרי הוא מסייע לדבר עבירה".
עותק ההחלטה הועבר לרב הקהילה בה מתגורר ש' בארצות הברית.
ערעור על החלטת בית הדין האזורי נדחה ביום  .21.4.13בית הדין הגדול קבע ,כי בתי הדין
מוסמכים גם להטיל הגבלות שאינן מפורטות בחוק כדי לאכוף פסקי דין לגירושין ,וזאת
לרבות ההרחקות החברתיות הידועות כ"הרחקות דרבנו תם".
תמצית דעת המיעוט (דנציגר) :משחוק קיום פסקי דין – הקובע כאמור רשימת סנקציות
שניתן יהיה להטיל על סרבן גט – אינו כולל את הרחקות דרבנו תם .מבלי לקבוע מסמרות בדבר
האופן שבו יש לבחון את הסמכות הנתונה לערכאה שיפוטית ממלכתית ,נכון יהיה במקרים דנן
לבחון קיומם של שני "מקורות משלימים" :ראשית ,יש לבחון שמא תכלית חוק קיום פסקי דין
מעניקה לביה"ד את הסמכות להמליץ על הרחקות דרבנו תם .שנית ,יש לבדוק האם סמכות זו
מוענקת לביה"ד מכוח סמכותו הטבועה .לשיטתו ,אין בשני מקורות אלו כדי להעניק לבי"ד רבני
את הסמכות להמליץ על הרחקות דרבנו תם .מכאן שלא נתונה לבי"ד רבני סמכות לנקוט
בסנקציות המבוססות בעיקרן על "הרחקות דרבנו תם" ואף לא להמליץ על נקיטתן.
תמצית מעמדת הרוב :המשנה לנשיאה רובינשטיין :חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של
גירושין) ,תשנ"ה( 1995-להלן חוק קיום פסקי דין) ,אכן אינו כולל סמכות לקבוע החלטות
פוזיטיביות הכוללות סנקציות מעבר לאלה המנויות בחוק .ברם לדידו ,מכיוון שהרחקות
דרבנו תם מהוות המלצה בלבד (בהסכמת בתי הדין)– קרי ,החלטה שיפוטית שאינה ניתנת
לאכיפה – אזי אין צורך בהסמכה חוקית על מנת שיוכל ביה"ד להמליץ על הרחקות אלה
בנסיבות של סרבנות גט .לשיטתו ,אין בכך הרחבה של סמכויות בתי הדין הרבניים ,אלא חלק
25

מסמכותם על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) לעניין גירושין על פי דין תורה.
לגישתו ,פרשנות שכזו עונה על הצורך לסייע לעגונה ומגשימה במובהק את תכליתו של חוק
קיום פסקי דין – "לרתום מכשיר הלכתי לפתרון מצוקתן של נשים מעוכבות גט" .השופט
רובינשטיין מציין בין היתר כי הרחקות דרבנו תם באו ליתן מענה לחוסר האיזון בהליך מתן
הגט (בהיותו תלוי ברצון הבעל) ,עוד לפני שנים רבות ,והדברים נכונים שבעתיים בעידננו ,בו
השאיפה לשוויון מגדרי מעוגנת בערכי המדינה וחק יסוד :כבוד האדם .לעניין ה"שיימינג"
השופט רובינשטיין מדגיש כי אין ההרחקות מסורות לכל מאן דבעי ,אלא לביה"ד בלבד ,שיכול
להטילן לאחר שאיזן וחיקר ושוכנע ,כי המקרה שלפניו מצדיק את ההרחקות.
שונה הוא המקרה של המלצה על הרחקה מקבורה בקבר ישראל .בנוגע לעניין זה ,סבור השופט
רובינשטיין כי יש להתערב בצו של ביה"ד הרבני ולהורות על ביטול הרחקה זו (כמפורט בפסקה
לח לחוות דעתו).
השופט י' עמית :ההלכה הפסוקה ,העובדה כי מדובר בהמלצה ולא בסנקציה ,מספר טעמים
של פרשנות (כמפורט בתמצית בהמשך) ,השאיפה להגיע לתוצאה רצויה וצודקת ועקרון הכבוד
ההדדי בין הערכאות – כל אלה מביאים למסקנה כי ביה"ד לא חרג מסמכותו (לרבות בעניין
הקבורה).
טעמי הפרשנות :א .המלצת ביה"ד לנקוט בהרחקות דרבינו תם ,ככל שאמצעי כפייה תיחשב,
היא סנקציה קלה במדרג של אמצעי הכפייה וההגבלה שהעניק המחוקק לביה"ד – המגיעים
עד כדי מאסר ואף בידוד – ויש להכיר בה מכוח הכלל הפרשני "בכלל מאתיים מנה"; ב.
לגישתו ,ארסנל הכלים שהעמיד המחוקק לרשות בתי הדין על מנת לאכוף חיוב בגט אינו
מהווה "רשימה סגורה" ממנה ניתן להסיק הסדר שלילי לגבי כל דרך אחרת בה נוקט ביה"ד ;
ג .הפעלת לחץ סביבתי-חברתי שנועד להביא לגירושין ,קרובה ל"ענייני גירושין" ולמצער,
כרוכה בהליכי הגירושין גם אם אינה בסמכותו הייחודית של ביה"ד  .למעשה ,הסנקציות
וההגבלות שניתן להטיל על סרבן גט מכוח חוק הקיום ,מהדהדות את הרחקות דרבנו תם
ומתרגמות אותן לאמצעים מודרניים; ד .ככל שיש ספק לגבי סמכות ביה"ד הרבני ,יש ליתן
משקל גם לפרקטיקה .בתי הדין עושים שימוש בהרחקות דרבינו תם מזה עשרות שנים.
הפסיקה הכירה בכך ,שבין יתר שיקולי הפרשנות ,רשאי ביהמ"ש להביא בחשבון את פרשנות
הרשות הלכה למעשה; ה .פרשנות ברוח חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו,
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 .7תיק (ירושלים)  ,1097931/1הדיינים :הרב יצחק זר ,הרב גדעון שריון ,הרב דוד בירדוגו
( ,)22.10.2017פורסם בהדין והדיין 47
לפנינו תביעת גירושין של האשה .בהחלטה מיום כ"ב באב התשע"ז ( )14.8.17ביה"ד כבר חייב
את הבעל לתת גט לאשתו.
ביה"ד סבור שיש בכוח העילות שנמנו בהחלטה הנזכרת לכפות על הבעל גט ,ובוודאי שיש
להשתדל לעשות זאת בהקדם האפשרי .לפיכך ביה"ד נעתר לבקשת ב"כ האשה בדיון
שהתקיים ביום  6.9.17ובבקשתה מיום  19.9.17ופוסק על האיש הגבלות כדלהלן:
 .1הבעל כבר מעוכב מלצאת מהארץ;
 .2הבעל אינו רשאי לקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים תשי"ב,1952-
להחזיק בהם או להאריך את תוקפם ,ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל;
 .3הבעל אינו רשאי לקבל ,להחזיק או לחדש רישיון נהיגה;
 .4הבעל אינו רשאי להתמנות ,להיבחר או לשמש במשרה על פי דין או במשרה בגוף מבוקר
כמשמעו בחוק מבקר המדינה ,תשי״ח[ 1958-נוסח משולב];
 .5הבעל אינו רשאי לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי
או היתר על פי דין;
 .6הבעל אינו רשאי לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק בדרך של
קביעה כי הוא לקוח מוגבל מיוחד ,כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ״א;1981-
 .7אין לצרפו למניין.
 .8אין לעשות עמו טובה כלשהי ,לארח אותו וכיו״ב.
על ב"כ האשה להעביר החלטה זו לידיעת הגופים המתאימים ,ובכלל זה בתי הכנסת שבישוב
אפרת .יש לקבוע מועד לסידור גט בעוד חודש ,ואם הבעל יעמוד על דעתו ולא ייתן גט ,ידון
ביה"ד בהרחבת הסנקציות ,כולל מאסר בפועל.
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 .8בעקבות פסה"ד הוציא הרב שלמה ריסקין ,רב היישוב אפרת ,את המכתב הבא לתושבי
יישובו:
"כדי להסיר כל ספק ,אני משוכנע שכמעט כל הקהילה יודעת שאין לי שום סובלנות לסרבנות
גט ושאין מקום באפרת (או בכל מקום אחר) לשימוש בגט כקלף מיקוח בתהליכי הגירושין.
ולכן לא פעם הפעלתי הרחקות רבנו תם ואמצעי לחץ כאלה ואחרים על סרבני גט ,עד שניתן
הגט המיוחל.
היות ובמקרה של סרבן הגט ...הגט עדיין לא ניתן ,למרות פסק ההלכה שלבית הדין הרבני
בירושלים ולמרות המאמצים הרבים שניסינו להפעיל מאחורי הקלעים ,הנני שוב מפרסם את
פסק הדין של בית הדין הרבני בירושלים שאומר ״שאין לצרפו למניין ואין לעשות עמו טובה
כלשהי״ .דהיינו לא לקבל אותו בבית הכנסת כלל וכמובן לא לצרף אותו למניין ,לא לארח
אותו ,לא לתת לו טרמפים ולא לעזור לו מאומה על כל המשתמע מכך .נראה לי שעכשיו הגיע
הזמן להפעיל לחץ עם כל המאמצים ,הפגנות וכדומה שבע״ה יגרמו לו לציית לבית הדין ולתת
את הגט".
זמן קצר לאחר מכן ניתן הגט.
 .9מנהל אגף עגונות בבתי הדין הרבניים ,אליהו מימון ,על השימוש בשיימינג ברשתות
החברתיות כהטלת סנקציות חברתיות על סרבני גט  -לשיחרור נשים מעגינותן (ראיון
לתאגיד השידור – כאן)2018 ,
לפני כחודש הורה בית הדין הרבני האזורי בחיפה ,בצעד חריג ,לפרסם את שמו ,תמונתו
ופרטים אישיים נוספים של ירון אטיאס ,סרבן גט מזה כשנתיים – ולהטיל עליו סנקציות
חברתיות והלכתיות.
מנהל אגף עגונות בבתי הדין הרבניים אליהו מימון" :הסנקציות הללו הן סנקציות בנות מאות
שנים .קוראים להן בהלכה 'הרחקות דרבנו תם' .במאות הקודמות זה עבד בצורה שבה אדם
שסירב להשמע לבית הדין ולשחרר את אשתו מעגינותה ,אז בית הדין היה מורה לקהילה שלא
לאפשר לסרבן להיות חלק מהקהילה – לא להיות בבית הכנסת ,לא להגיד קדיש וכד'.
"בדורות האחרונים יש לזה קצת פחות אפקט ,כי לא כל האנשים עושים שימוש בקהילה ,אבל
הרשתות החברתיות בעצם משלימות את הפער הזה .ההרחקות האלה הן בנות מאות שנים.
הטכנולוגיה נתנה לנו את הכלי להפוך אותן לאפקטיביות כפי שהן היו בעבר לפחות ואפילו
קצת יותר".
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 ישראל מול אמריקה: הסכמי קדם נישואין.ג
1. The Prenup of Beth Din of America, sec. 3
III. Support Obligation. Husband-to-Be acknowledges that he recites and accepts
:the following
I hereby now (me’achshav) obligate myself to support my Wife-to-Be from the date
that our domestic residence together shall cease for whatever reasons at the rate
of $150 per day (calculated as of the date of our marriage, adjusted annually by the
Consumer Price Index–All Urban Consumers, as published by the US Department
of Labor, Bureau of Labor Statistics) in lieu of my Jewish law obligation of support
so long as the two of us remain married according to Jewish law, even if she has
another source of income or earnings. Furthermore, I waive my halakhic rights to
my wife’s earnings for the period that she is entitled to the above-stipulated sum,
and I recite that I shall be deemed to have repeated this waiver at the time of our
wedding. I acknowledge that I have now (me’achshav) effected the above obligation
by means of a kinyan (formal Jewish transaction) in an esteemed (chashuv) Beth Din
.as prescribed by Jewish law
However, this support obligation shall terminate if Wife-to-Be refuses to appear
upon due notice before the Beth Din of America or in the event that Wife-to-Be
fails to abide by the decision or recommendation of the Beth Din of America.
Furthermore, Wife-to-Be waives her right to collect any portion of this support
obligation attributable to the period preceding the date of her reasonable attempt to
provide written notification to Husband-to-Be that she intends to collect the above
sum. Said written notification must include Wife-to-Be’s notarized signature. This
support obligation under Jewish law is independent of any civil or state law
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obligation for spousal support, or any civil or state law imposed order for spousal
support, and shall be determined only by the Beth Din of America.
" .2הסכם מאהבה" (צהר) ,סעיפים 4 ,1
 .1הודעה
רצה מי מהצדדים להיפרד ממשנהו ,ימסור הודעה למימוש התחייבות הצד השני בהסכם זה
(להלן :הודעה):
מסירת ההודעה – תיעשה בכתב ותימסר במסירה אישית ,או בדואר רשום ,או בדרך
א.
תחליף המצאה על-פי דין.
ב.

יום ההודעה – יום מסירת ההודעה כאמור.

שולח ההודעה רשאי לבטל את ההודעה ולחזור ולשלוח אותה ,לפי שיקול דעתו
ג.
הבלעדי .כל ביטול ייעשה בכתב וכדרך שליחת הודעה.
חלפו  180ימים מיום ההודעה (להלן :התקופה) ,זכאי השולח לנקוט כל פעולה למימוש
ד.
התחייבויות הצד השני כאמור בסעיף ( 4להלן :ההתחייבויות) להסכם זה.
השולח רשאי להאריך את התקופה .ההארכה תיעשה בכתב ותיכלל במסגרת המונח
ה.
התקופה.
 .4התחייבות האיש
האיש מתחייב מעכשיו לשלם לאישה למזונותיה ,החל מיום נישואיהם וכל זמן שבני
א.
הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל,
דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מן הסכומים המפורטים להלן:
.1

 6,000ש״ח ,צמודים למדד יוקר המחיה מיום החתימה על הסכם זה.

סכום המהווה  50אחוז מהכנסתו החודשית הממוצעת (נטו) בשנה שקדמה ליום
.2
ההודעה.
התחייבות זו(להלן :ההתחייבות) של האיש אינה תלויה בהכנסותיה של האישה מכל
ב.
מקור שהוא ואינה ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האישה כלפיו.
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על אף התחייבותו ,האיש מוחל מעכשיו על כל זכות המוקנית לו על־פי דין בהכנסות
ג.
וברכוש כלשהם של האישה ,לרבות ,בין השאר ,מעשה ידיה או פירות נכסיה ,בפרק הזמן שבו
האישה זכאית למימוש ההתחייבות .כמו כן ,האיש מוחל מעכשיו על כל זכות המוקנית לו על־
פי כל דין למזונות סאת האישה ,מכל מקור שהוא ,מדור ו/או מדור ספציפי ,הכל בפרק זמן
שהאישה זכאית למימוש ההתחייבות.
התחייבותו תהא שרירה וקיימת במלואה על אף כל טענת פטור העומדת לו ,כל זמן
ד.
שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל.
על אף התחייבות האיש ,האישה מוכנה להסתפק במזונותיה ובזכויות אחרות בגובה
ה.
הנהוג והמקובל על־פי דין ,מיום הנישואין ועד תום התקופה ,וגם לאחר תום התקופה ,כל זמן
שהאישה מביעה בכל דרך שהיא(לרבות באמצעות התנהגותה) את רצונה בהמשך קשר
הנישואין.
למען הסר ספק ,מובהר בזה כי לצורך סעיף זה ,אם האישה מעוניינת בסיום הנישואין
ו.
כדת משה וישראל ,אך אינה מסכימה לתנאים ו/או לדרישות אשר הוצעו בעניינים אחרים,
היא לא תיחשב משום כך כמעוניינת בהמשך קשר הנישואין.
 .3הדיין הרב אוריאל לביא" ,עוד על 'הסכם לכבוד הדדי'" צהר כא ( 158 ,155התשס"ה)
הוצע בזמנו בארה״ב הסכם קדם נישואין שנתמך על ידי מספר רבנים .תמיכתם מתייחסת
לנסיבות אחרות ,שבהן ניתן פסק דין חוקי בבית המשפט המוסמך (כפי שהמצב בחו"ל)
לגירושין או לפירוד אזרחי ,ובכך הערכאה השיפוטית המוסמכת על פי חוק ,כפתה על הצדדים
מצב משפטי ביחס לנישואיהם; וכמובן ,מצב זה יישאר בתוקפו גם בהיעדר גט פיטורין כדמו״י
ואינו ניתן לשינוי על ידי הבעל .יש לדון בהסכם זה ובנסיבות המיוחדות הכרוכות בו ,בנפרד
מהדיון ב"הסכם לכבוד הדדי" ,המתייחס למצב שבו תהיה תביעת גירושין בלבד ובלא פסק דין
אזרחי לגירושין.
 .4הרב זלמן נחמיה גולדברג "מפסקי הגרז"נ גולדברג ,הלכות כתובות" אבני משפט ה 26
(התשס"ו)
הסכמי ממון קודם הנישואין ,שמוצעים כיום ,יש בהם חסרון יסודי והוא שמטרת הכתובה
היא למנוע גירושין ואילו כאן המטרה היא למצוא דרך כיצד להתגרש ,ועוד שהיו צריכים
להבדיל בין מקרים בהם האשמה מצד האיש ובין מקרים בהם האשמה מצד האישה .אמנם
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בארה״ב שם אין שום סמכות לבתי דינים ,הוצע להם לערוך הסכמים שיש בהם חיוב מזונות
במצב שלא ישרור שלום.
 .5הרב הראשי הרב שלמה עמאר ,שו"ת שמע שלמה ,חלק ו' ,עמ' שיא (התשס"ח)
סימן יט  -הצעת פתרון "למעוכבות גירושין" על פי ההלכה
הנה זעקת בנות ישראל באה אלינו ,ובפרט מבנות חו״ל ,ששם אין כוח ב״ד יפה מצד השלטונות
להטיל על הסרבנים עונשים והרחקות ,כדי שיקיימו את מצות חכמים שפסקו שעליהם לגרש,
וזאת לאחר שכבר התגרשו גירושין אזרחיים....
 .6הדיין הרב שלמה דיכובסקי "הסכמי ממון קדם-נישואין" תחומין כא  ,279בעמ' 280–279
בכרך זה מתפרסם מאמרו של הרב אלישיב קנוהל ,ובו הצעה לכריתת הסכם ממון בין בני זוג
טרם הנישואין .הסעיף המרכזי בהסכמים אלו עוסק בהתחייבות של הבעל המצורפת לכתובה
לשלם סכום חודשי גבוה למזונות האישה (גם אם אין היא זכאית לכך ע"פ דין) ,אם יסרב לתת
גט לאשתו כשהיא תובעת אותו לכך.
סעיף זה הוא בעייתי מבחינת ההלכה ,שהרי הרמ"א (שו"ע אה"ע קלד ,ה) הביא את דברי בית-
יוסף ומהרי"ק" ,אם קבל עליו קנסות אם לא יגרש לא מקרי אונס ,מאחר דתלה גיטו בדבר
אחר ויכול ליתן הקנסות ולא לגרש" ,אבל הוסיף על כך בשם תשובת הרשב"א" :ויש מחמירים
אפילו בכהאי גוונא ,וטוב לחוש לכתחילה ולפטרו מן הקנס" .ועוד הוסיף בשם תשובת
הריטב"א" :אבל אם כבר גירש מפני זה ...הגט כשר ,הואיל ומתחילה לא אנסוהו על כך" .דברי
הרשב"א הללו ,שהרמ"א חשש להם לכתחילה ,מהווים את מוקד הקושי בשימוש בסנקציות
כספיות למתן גט .דברי הרשב"א אמורים בכריכה מפורשת ובשימוש ישיר של הסנקציה
הכספית למתן גט כלשון הרשב"א בתשובתו (הובאה בבית-יוסף סי' קלד):
"שאלת :ראובן בעל לאה ,וקרובי לאה ,היו בהסכמה שיגרש ראובן את לאה אשתו ,ונאותו זה
לזה בקנס אלף דינר ,ושיגרש לזמן קבוע .ואחר כך מתחרט ראובן ומאן בדבר ,והללו מתרין בו
מצד הקנס ...ומחמת יראה זו גירש ראובן זה ,אלא שלא היה בקי למסור מודעא – אם נדון גט
זה כגט מעושה? תשובה :נראה לי שגט זה מעושה ופסול ,כל שיודעין באונסו ,אע"פ שלא מסר
מודעא".
לאור דברי הרשב"א והרמ"א ,ברור שאין מקום לסנקצייה כספית עצמית מצד הבעל ,המאלצת
אותו לתת גט לאשתו ,מחשש גט מעושה .משום כך אין לקבל סעיף כזה בהסכמי גירושין ,ובתי
הדין לא יבצעו את הגט במקרים כאלו.
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 .7הדיין הרב אוריאל לביא "הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום"
שורת הדין יד ,רמא ,בעמ' רפח-ט
 .4כאמור למעלה ,נחלקו ראשונים ,האם גט שסודר לאחר שהבעל קנס את עצמו אם לא יתן
גט ,הוא גט כשר .לדעת הרשב"א אם הבעל חזר בו מרצונו לתת גט ,אך עקב אילוץ הקנס,
התרצה לגרש ,הגט בטל מהתורה .ולדעת מהרי"ק הגט כשר .ויש אומרים שאין להכשיר את
הגט אלא אם מצבו הכלכלי של הבעל מאפשר לו לשלם את הממון שבו התחייב .הלכה למעשה
רבו המחמירים כדעת הרשב"א.
 .6הצדדים שחתמו על הסכם קדם נישואין המכונה "הסכם לכבוד הדדי" ,עפ"י הוראת הרמ"א
אין לאשר סידור הגט ,ועליהם לבטל את ההסכם .אך בדיעבד אם סודר גט וברור לבית הדין
שהבעל נתן את גט ,מרצונו בלי קשר לקנס ,הגט כשר .ויש אומרים שאפשר לכתחילה לסדר גט
בנסיבות אלו ,ובפס"ד מביה"ד הגדול (ח"ב עמ'  )14הורו שבכל מקרה יש לבטל את חיוב הקנס
קודם לסידור הגט.
 .7אם סודר הגט כתוצאה ממימוש ההסכם או מאיום לממשו ,לדעת הרשב"א הגט בטל ,ויש
אומרים שבדיעבד הגט כשר.
שם ,עמ' רפז:
הסכם קדם נישואין שבו אחד מבני הזוג מתחייב ממון המוטל בעת סירוב לגירושין ,אינו רצוי
מפני שהסכם מביא לשינוי בעקרונות המקובלים מקדמת דנא במוסד הנישואין בישראל .שינוי
המאפשר לכל אחד מבני הזוג להביא לפירוק הנישואין בניגוד להסכמת הצד השני ,ללא
הצדקה וללא עילה לחיוב הגירושין עפ"י ההלכה ,ולעיתים כתוצאה מכך שעיניו נתן בבן זוג
חילופי.
אין כך פני הדברים אם חיוב הממון יבוצע בכפוף לפס"ד שינתן בבית הדין ,לחיוב הצד השני
בגירושין ,ובלבד שגם מימוש חיוב הממון יפסק על ידי בית הדין.
 .8הרב יהודה דוד בלייך "הצעה לפתרון בעיית בעל המסרב לגרש" אור המזרח לח 66–65 ,57
(התש"ן)
יש לבצע חיוב זה של תוספת מזונות על אחד מב׳ דרכים .או שהחיוב יהיה בתוקפו עד שינתק
קשר הנישואין בלי להתחשב עם עצם חיובי הנישואין בהלכה ,ז״א שיותנה במפורש שחיוב זה
יהיה בתוקפו אף אם מצד הדין הבעל אינו מחויב במזונות כלל וכלל מטעם שהיא מורדת בו
וכדומה ,או שחיוב תוספת מזונות תהיה בתוקף רק במצב שבו מחויב הבעל בעיקר המזונות
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מצד הדין באופן שאישה מורדת לא תהיה לה שום תביעה לא על מזונות ולא על תוספת
מזונות .אם יבוא מישהו לנסח חוזה של תוספת מזונות ליושבי ארץ ישראל בטח שכדאי
הדבר לתקן על צד הב׳ כדי שלא לחייב את הבעל במקום שהדין אינו רואה טעם לחייבו בעיקר
מזונות ,מאחר שבארץ לישראל עניני גיטין וקידושין מסורים הם לבתי הדין הרבניים אף
הבעל אינו יכול להתחתן בלא גט וגם אין עלול שהאשה תנשא ללא גט באופן שצאצאיה יהיו
ממזרים ,וא״כ נכון הדבר שלא להכניס את הבעל בחיובים נוספים שאינם כפי רוח ומוסר
ההלכה בפרט שע״י חוזה כזה בידה של האשה למרוד בבעלה ללא סיבה מוצדקת ותחייבו או
להעניק לה מזונות מופרזים או לגרשה .אמנם בחו״ל ,שבמקרים לא בודדים הבעל נושא אשה
שניה בלא היתר מאה רבנים וגם האשה נישאת באיסור ע״י החוק האזרחי ובניה ממזרים,
כדאי הוא להעניק חוזה המחייב את הבעל באופן מוחלט ,בפרט שלמעשה בארצות המערב
בידה של כל אשה להוציא את עצמה מבעלה על ידי גירושין אזרחיים.
 ,International Beit-Din .9תיק מס׳  – )2017( 2014/101ביטול קידושין בשל מעמד בתי
הדין בחו"ל
התובעת ,עגונה כמעט שתים עשרה שנה ,הזמינה את בעלה ,הנתבע ,לב״ד במטרה לשחרר
אותה מחבלי עיגון .במשך ימי חנוכה ,שנת  2001התובעת ביקשה גט ובחודש ינואר שנת 2004
התובעת נפרדה מן הנתבע .בקיץ שנת  2004בוצע גירושין אזרחיים.
עד היום ,הנתבע מתנה מתן הגט בקבלת חמש מאות אלף דולרים מן התובעת והעברת אחזקת
בנם לרשותו .התובעת מסרבת למלא את תנאיו ולכן הנתבע מסרב לתת גט .לאחר דרישתו על
״גירושין על תנאי״ ,בחודש מרץ שנת  , 2011הנתבע התחתן עם אשה אחרת בלי מתן גט
לתובעת .בתאריך  29לחודש דצמבר שנת  2011הב״ד שלנו חייב את הנתבע לתת גט לאשתו.
כפי שקבענו בפסק דין הראשון ,לפי רוב פוסקים במקרה שב״ד מחייב גט א״א לבעל להתנות
תנאים לפני מתן הגט .עקב המשך סרבונותו לתת גט ,בתאריך  30לחודש ספטמבר שנת 2012
הורנו לקהילה היהודית להפעיל את הרחקות של רבינו תם ,ז.א .להתחיל צעדים לבודד את
הנתבע מבחינה דתית ,כלכלית ,וחברתית .עד היום ,הנתבע עומד בסרבונותו ומאן לתת גט
לאשתו... .
האומדנא  -״אדעתיה דהכי לא קידשה נפשיה״ ״משער״ שהאשה מצפה שהיא יכולה לעזוב את
הנישואין במידה שבעלה מתנהג עמה שלא כדין .לפני שימוש באומדנא הנ״ל צריך להיות ברור
שאי אפשר לכפות גט( .עיין ר׳ מאיר פוזנר ,צלעות הבית ו׳; זכרון יהונתן ,שם; דברי מלכיאל,
שם; שו״ת שואל ומשיב א:קצ״ח; שו״ת נודע ביהודה מהדורא חנינא ,אהע״ז פ׳) .במידה
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שכפיית לט מהוה אופציה ,היא מצפה שבעלה ישוכנע לתת גט .אם התובעת היתה מתגוררת
בא״י או במרוקו ,מקום שניתן לכפות גט ,התובעת היתה מקוה שבסופו של דבר הנתבע היה
נותן גט .ברם בימינו התובעת גרה בארה״ב ואין לב״ד יהודי סמכות מבחינה משפטית (ולכן
גם מבחינת הלכתית) לכפות גט .לכן בהעדר כפיית גט ,ע״פ מסכת העובדות שתוארו לעיל,
יש לנו בסיס להשתמש במכשיר של אומדנא בקשר לאי-ציות הבעל למלא את חובת מתן
מזונות לאשה ולבנם.
בעקבות העובדה שא״א בימינו לכפות גט נגד סרבן גט ,כפי שהפוסקים מציינים ,בתנאים
מסוימים ניתן להפעיל את המנגנון של אומדנא ולבטל את הנישואין( .עיין שו״ת נודע ביהודה,
מהדורה תנינא אהע״ז פ׳; שו״ת שואל ומשיב ,מהדורה קמא קצ״ח.
השימוש באומדנא ,״אדעתיה דהכי לא קידשה נפשיה״ בנידון דידן איננו מוגבל לסרבנות
הנתבע לזון את התובעת ולפעמים בנו אלא משתרע לענין יחסי הזלזול שהנתבע נהג כלפי
התובעת .החובה ההלכתית של כבוד הבריות בכלל וכבוד האשה בפרט ידוע ואין צורך להרחיב
את הדיבור כאן בנושאים יסודיים אלו .מספיק להדגיש שהצעקות והקללות של הנתבע לא
הולם לבעל יהודי ,שומר תורה ומצוות .למרות שלפי מנחת חינוך מצוה ס״ט ,כדי לעבור על
איסור קללה שחובה שהקללה יהיה בשם או כינוי ובפתחי תשובה אהע״ז קט״ו ,ס״ק י׳
מסתפק אם קיים תנאי שהקללה ניתן רק בשם או בכינוי ,הרבה פוסקים סבורים דלא בעינן
קללה בשם או בכינוי( .עיין תלמידי רבינו יונה ,שיטה מקובצת ,כתובות עב ;:שו״ע חו״מ
כז:ב׳; שו״ת דברי מלכיאל ג:קמ״ה).
 ...על יסוד האמור ועדויות שהצטברו והוגשו לב״ד ,על אף האמור שהמשיבים של שו״ת עבודת
גרשוני לה ,שו״ת בית יצחק א׳; ק״ו ,שו״ת חתם סופר אהע״ז ב:פ״ב ושו״ת היכל יצחק אהע״ז
ב:כ״ה התנגדו בהפעלת האומדנא  -״אדעתיה דהכי לא קידשה נפשיה״ כמכשיר לבטל
קידושין ,בהסתמך על מסורה שציינו למעלה בראשית דיוננו ,מוציאים אנו שהאומדנא הנ״ל
ניתן להשתמש בקשר למעשי אינוס ,פגיעה בכבוד האשה וילדיה והעדר מתן מזונות ,ומעשה
פוליגמיה.
לכן התובעת מותרת להינשא בלי גט לכל בן ישראל חוץ מכהן.
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ד .מטוטלת היחסים בין המדינה למשפט העברי :מזונות ילדים
 .1החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל ,יח בכסלו תשע"ו30.11.2015 ,
מועצת הרבנות הראשית דנה בנושא חיוב האב במזונות ילדיו .הוזכר במועצה כי ההחלטה
להגדיל את גיל חיוב האב במזונות ילדיו עד גיל שמונה-עשרה שנה ,נתקבלה כבר בישיבת
מועצת הרבנות הראשית מיום כ"א בסיון תש"מ ,והמועצה אף החליטה בישיבתה מיום כ'
במרחשוון תשמ"ו ,כי חיוב המזונות על ההורים הוא עד גיל שמונה-עשרה שנה .אנו שבים
ומדגישים שהחיוב על ההורים הוא עד גיל שמונה-עשרה שנה.
בנושא חיוב האב במזונות ילדיו לאחר גיל שש ,ישנה מחלוקת גדולה בין דייני ישראל בעבר
וכיום ,האם החיוב הוא מצד התקנה או מדין צדקה .רוב הפוסקים וביניהם הגרי"ש אלישיב,
הגר"ע יוסף והגר"מ אליהו ,קבעו שהחיוב הוא מדין צדקה .אולם היה כאלה ובהם הגרי"א
הרצוג והגרב"צ עוזיאל ,שקבעו שזו המשך התקנה.
היטיב לבטא דיון זה הרה"ג יעקב רוזנטל זצ"ל .הוא כתב שבסוגיא זו רבתא המבוכה בפסקי
הדין ,יש המחייבים את יישום התקנה מכוח הדין ,ויש המחייבים את יישומה מדין צדקה.
עמדת מועצת הרבנות הראשית היא ,שאין ראוי להכניס ראשנו בין ההרים הגבוהים שדנו
בסוגיא העקרונית ,האם התקנה מצד הדין או מדין צדקה ,ועל כן שאלה זו נותרה בעינה ,וכל
דיין יכריע בעניין על פי שיקול דעתו.
לאחר דיון החליטה המועצה שהן אם החיוב מצד התקנה והן אם החיוב מצד צדקה ,היות
שתנאי החיים השתנו והמציאות כיום היא שגם האם נושאת בעול פרנסת הבית ,על היושבים
על מדין להוסיף לשיקול הדעת בפסיקת מזונות הילדים את היכולת הכלכלית של האם.
בנוסף ,גם אם חיוב האב לזון את הילדים הוא מצד התקנה ,חיוב זה הוא רק על הצרכים
הקיומיים הבסיסיים ,אבל חיובים נוספים שאינם בהגדרה זו ,חלים מדין צדקה בלבד.
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 .2תיק (באר שבע)  1447728/12פלוני נ' פלונית ( ,)24.7.2017הרבנים אליהו א' אדרי,
שפנייר ,הרוש
הרב אדרי:
אחרית דבר
עם חתימה לא אוכל להימנע מלהשיח את אשר על לבי.
שנים רבות היו בתי הדין ללעג ולקלס ,ונטענו כלפיהם טענות קשות על גובה המזונות הנמוך
שנטען כי נוהגים הם לפסוק .בתי הדין נתפסו כערכאה בה לא תשיג האם את מבוקשה ,ואם
חפצה היא במזונות גבוהים יותר עליה לפנות לבית המשפט.
יש הטוענים שעניין זה הוא שגרם לצמצום סמכות בית הדין במזונות ילדים .נציין כאן לדברי
הרה"ג שלמה שטסמן אב"ד תל אביב בפסק דינו (תיק :)2/1045103
"מכוח הלכה שיפוטית ,מזה עשרות שנים בוטלה סמכותו הייחודית של בית הדין
לדון בתביעת מזונות ילדים כרוכה ,וזאת ,על אף לשונו הברורה של סעיף  3לחוק
שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) ,התשי"ג ,1953-אשר קובע כי לבית הדין
הרבני מוקנית סמכות שיפוט בכל ענין הכרוך בתביעת הגירושין ,לרבות מזונות
לאשה ולילדי הזוג [ ]...תביעת מזונות של הילד ,בין אם הוא מיוצג על-ידי האם ובין
על-ידי אפוטרופוס אחר ,לעולם לא תהא בגדר סמכותו הייחודית של בית-הדין
הרבני ואף אינה יכולה להיות "כרוכה" בתביעת גירושין .הלכה שיפוטית זו קנתה
לה שביתה בפסיקות בית המשפט העליון שבאו לאחריה.
כפי שטוענים רבים בעולם המשפט ,מגמה זו של צמצום סמכויות בתי הדין
הרבניים לדון בעניין מזונות הילדים מכוח הכריכה שבסעיף  3לחוק ,נבעה מתוך
חשש נסתר ואולי אף נגלה ,של בית המשפט העליון ,שמא עניינם של הקטינים
בפסיקת מזונותיהם יקופח בבתי הדין הרבניים .משום כך ,כנראה ,הלכה והתפתחה
לה בפסיקות בית המשפט דוקטרינת "מעמדו העצמאי של הקטין" בתביעת המזונות,
על חשבון סמכויות הדיון של בית הדין הרבני".
חלפו שנים והתברר כי עול המזונות המוטל על האבות הוא כבד מנשוא .כעת התחלפה המגמה.
האשה שאך אמש נתפסה כחלשה הזקוקה להגנה ,נדרשת כיום לשאת יחד עם האב בעול
המזונות ועתה הנטייה היא לפסוק מזונות נמוכים מדי.
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והנה ,העיוות שנוצר על ידי בתי המשפט ולפיו חויב האב במזונות גבוהים "מתוקן" על ידי
עיוות אחר ,בו חיוב המזונות הולך והופך לשוויוני.
גם שיטה זו כקודמתה תוביל למשבר בו יידונו אימהות ילדים לחרפת רעב בשם השותפות
בנשיאה בעול.
הדרך הנכונה והמושכלת היא דרכם של בתי הדין מאז ומעולם .חיוב מזונות הילדים מוטל על
האב בלבד ,אולם בית הדין לא יחייב את האב יותר מכפי יכולתו ,ידאג להותיר לו למחייתו,
יימנע משימוש גורף במושג "יכולת השתכרות" ויימנע מלחייבו במקרים של ספק.
במקום תנועת המטוטלת הנעשית כיום ,ובמסגרתה חיובו הבלעדי של האב עובר גם לכתפי
האם ,שמא היה ראוי לתוקפי בתי הדין להודות בטעותם ולשוב לשיטת ההלכה מאז ומעולם?
ושמא זהו גורלו של המשפט העברי כאשר הוא מתפרש על ידי מי שאין התורה בלבד נר לרגליו.
מן הכלל אל הפרט
מזונות הילדים שנקבעו בהסכמה בסך  ₪ 1,900לכל ילד כולל מדור הינם מזונות שאינם
גבוהים .לאב נותר למחייתו לפי דבריו סך הנע בין ארבעת אלפים לששת אלפים שקלים.
הטענה ולפיה אחריות הורית משמעותה שאין האב אחראי על צורכי הילדים בזמן שהם אצל
אימם משוללת כל יסוד ואין לה על מה לסמוך.
התביעה לביטול מזונות נדחית .האב רשאי לעדכן את כתב תביעתו כך שבמקום תביעה לביטול
מזונות תהא התביעה להפחתת מזונות נוכח שינוי נסיבות שחל לדבריו .בכלל זאת ימציא נתוני
השתכרות מלאים לשנים .2013-2014
לאחר כתיבת שורות אלו הונח על שולחננו על ידי האב-התובע פסק דין שניתן ממש בימים אלו
על ידי בית המשפט העליון בהרכב של שבעה שופטים (בע"מ  15/919בע"מ  .)15/1709לאחר
עיון מקיף בפסק הדין הנ"ל ,סבורים אנו כי בדברינו לעיל התבארה לעניות דעתנו הדרך
הנכונה לפי דין תורה.
הרב שפנייר:
לא אמנע מלהעיר את הנלע"ד כי אין משמעות הדברים כי מוטלת חובה בלעדית על האב לשאת
בכל צרכי הילדים מבלי להתחשב ביכולותיה הכלכליות של האם .הדברים אמורים בין אם
נגרוס כי חיוב האב במזונות ילדיו מגיל שש הינו מדין צדקה הרגיל ,ובין אם נאמר שחכמים
החילו על האב חיוב רחב יותר מגדרי צדקה הרגילים (לגבי השאלה אם גם לאחר תקנת
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הרבנות הראשית תוקף חיובם של מזונות הילדים הינו מדין צדקה ,עיין בשו"ת משפטי עוזיאל
ח"ב אה"ע סימן צב ,ובשו"ת יביע אומר ח"ח סימן כה ,ואכמ"ל).
מצינו כמה וכמה פסקי דין שהזכירו מצבים בהם גם האם נוטלת חלק בתשלום המזונות מדין
צדקה (למשל :פד"ר  ,1/913242וכן פד"ר  3/466314וחלק ניכר מהדברים הוזכרו אף בפס"ד
זה) ,כמדויק בדברי הרמ"א (אה"ע סי' פב סעי' ה) בשם רבינו ירוחם ,דכשאין מוצא האב
מינקת אחרת ,כופין את האשה להניק ,וביאר ה"בני אהובה" (פכ"א מאישות הט"ז) שהוא
מדין כפיה על הצדקה (אמנם עיין גם לעיל אות יא ,במה שנכתב בדעת הבני אהובה) ,וכן עיין
ב"בית מאיר" (שם) ובמ"ש הרמ"ך בהגהותיו על הרמב"ם (פכ"א מאישות).
כבר הוזכרו בפס"ד זה דבריו של מרן הגר"א שפירא זצ"ל (מנחת אברהם ח"ג סי' ה) ,לפיהם
דין הקרוב קרוב קודם ,אין משמעותו שעל הקרוב ביותר לשאת לבדו בתשלום הצדקה ,אלא
שיש להטיל עליו סכום גדול יותר .ממילא ,העובדה שחיוב המזונות מוטל על האב ,אין
משמעותה שהאם פטורה מכל וכל מהשתתפות בתשלום המזונות .גם מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל
כתב כי "במקרה שגם היא אמידה יש לדון על חלוקה נאותה של חיוב זה שמדין צדקה שעל
האב והאם כאחד" .הבנה דומה בגדר ההלכתי של "הקרוב קרוב קודם" מצאתי ב"עיקרי
הד"ט" (יו"ד סימן כז אות טז) ,וז"ל" :הא דאמר מר לאו למימרא דחייבין הקרובים ליטפל
בכל מכל כל ,רק להכביד עליהם יותר מאחרים בלתי קרובים".
והדברים עתיקים ומפורסמים ואין כאן המקום להאריך ,ועוד חזון למועד.
איך שלא יהיה ,כאשר מצבו הכלכלי של האב לא שפר עליו ,או לחילופין כאשר מצבה הכלכלי
של האם שפר עליה ,יש להטיל על האב חיוב מזונות מידתי ,ולהתחשב במצבו ובמצבה של
האם .בין אם נאמר שהדבר נובע מכח חובת האם לסייע במידת מה במזונות הילדים מדין
צדקה ,ובין אם נאמר שאינה חייבת ,אך אין להשית על האב מזונות גבוהים מכפי יכולתו .זו
היא דרך המלך בה נקטו בתי הדין מקדמת דנא בבואם לפסוק מזונות .זו גם משמעותה של
החלטת מועצת הרבנות הראשית מיום י"ח בכסלו תשע"ו ( ,)18.12.2016לפיה" :על היושבים
על מדין להוסיף לשיקול הדעת בפסיקת מזונות הילדים את היכולת הכלכלית של האם".

39

 .3תיק (באר שבע)  1447728/15פלוני נ' פלונית ( ,)11.12.2018הרבנים אליהו א' אדרי,
שפנייר ,הרוש
בסיום הדברים:
עם חתימה ,לא נוכל להימנע מלהוסיף דברים שלחלוטין אינם שוליים.
האב ,רופא שיניים ,אדם רהוט ביטוי ומעמיק ,צבר ידע שקרוב לוודאי לא רבים ניחנים בו בכל
אשר לפסק דין בית המשפט העליון בבע"מ  .15/919האב חוזר שוב ושוב על טענות בשם ערכי
השוויון והצדק ,מפגין ידע משפטי נרחב ,ונושא את שם המשפט העברי על שפתיו .במקביל,
ילדיו נאלצו לעקור מדירתם השכורה ,לעבור להתגורר עם סבם ולאבד אפילו צרכים בסיסיים
שלהם.
כדבר שבשגרה ,האב תובע תביעות שונות בערכאות שונות וגורר לשם את האם.
האם הנאנקת תחת עול הקיום הסכימה כי האחריות ההורית תהיה משותפת ,אולם בפועל
היא הנושאת בעול היומיומי של גידול הילדים .כדברי כב' בית הדין הגדול" :האם דואגת בכל
יכולתה הכלכלית ומחסירה מפיה ומחייה כדי לדאוג לילדים".
לטענת האם האב פעיל בארגונים שונים ששמו להם למטרה להעמיד את ערכי השוויון ראש
לכל ,בלא שים לב לטובת הילדים .לפעילות זו הוא מקדיש זמן רב ,שאותו יכל להקדיש
לכלכלת ילדיו.
האם הסכימה בעבר לפנים משורת הדין להפחית את דמי המזונות שנקבעו בהסכם ,ובלבד
שהאב יעמוד בהם בפועל .כיום האם מסרבת להפחתה כלשהי מלבד מהמחציות ,משום שהאב
אינו עומד בתשלום המזונות וצבר חוב גבוה בהוצאה לפועל.
התעקשותו של האב שלא לשאת בעול גידול ילדיו כלל גרמה אם כן שהוחמצה השעה.
איננו יודעים אם האב אכן פעיל בארגונים כלשהם ,וכמובן שזו זכותו המלאה ,אולם מאידך
אין ספק שכב' חברי בית הדין הגדול שדנו בערעור הותקפו באתרי אינטרנט שונים באופן
שאינו מכבד את המתקיפים.
האם העובדות המתוארות לעיל דיין כדי להעמיד דברים על דיוקם?
כתבנו בפסקי דין נוספים ,ונוסיף ונכתוב כאן שוב ,כי כשם שעול המזונות שהוטל על האבות
בעבר על ידי בתי המשפט היה גדול מנשוא ,כך ההקצנה אל העבר האחר בשם תפיסות הצדק
והשוויון הכלליות של השיטה המשפטית תוביל אימהות וילדים לחרפת רעב.
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הדרך המושכלת היא לחזור אל דרכם של בתי הדין הרבניים מאז ומעולם ,ולפסוק כי החיוב
שיוטל על האב יהיה סביר ומידתי ,יכלול רק את הזמן בו שוהים הילדים אצל האם ,יותיר לאב
די סיפק למחייתו ,לא יכלול את המושג פוטנציאל השתכרות ,ולא יטיל חיובים במצבים בהם
יש להסתפק אם יש לחייבו.
רק לאחר קיומם של כל המרכיבים הנ"ל ,יהיה מקום לבחון אם יש לחייב את האם.
מי יגלה עפר מעיני רבותינו דייני ישראל בדורות הקודמים שלא הלכו שבי אחר רוח הזמן,
והסתפקו בחיוב נמוך יחסית של מזונות .הם היו בבחינת חכם עדיף מנביא ,וראו את הנולד
שהוא הכבדת העול על האבות.
ראוי לנו ללכת בדרכם ולקרוא בלא מורא ובלא משוא פנים כי חיוב מזונות שיקצין אל העבר
השני ,ויבטל לחלוטין את חיוב האב במזונות כאשר המשמורת משותפת ,יוביל ילדים ואמהות
לחרפת רעב.
 .4תיק (אשקלון)  969794/12פלוני נ' פלונית ( ,)23.3.2019הרבנים בוכריס ,ד' כ"ץ ,מכמן
דיין א:
הכרעה במקרה של ספק בפרשנות התקנה
גם אם נניח שכיוון שיש פרשנות הסבורה בשני העניינים שלא כמו שהראינו לדעת ומשם כך
הוי מעין ספק ,ראוי לדון כיצד יש לדון בכהאי גוונא.
בפסק הדין הנ"ל של בית המשפט העליון תיארו את המצב המשפטי כך:
א .יש מחלוקת בין פוסקי הדור האחרון האם תקנת הרבנות הראשית בעניין המזונות היא
מדין צדקה או לא.
ב .יש מחלוקת בין הפוסקים האם מדין צדקה יש להשוות בין האב לבין האם או שגם בזה
חיוב האב קודם.
הכרעת בית המשפט בפסק הדין הנ"ל היא שכיוון שיש מחלוקת ,הם מחליטים לאמץ את
הפרשנות שהתקנה הינה מדין צדקה ומאמצים גם את הפסיקה שיש לחייב את האם כמו את
האב מדין צדקה ,וזאת משום שאימוץ דרך זו עולה יפה עם אג'נדה מודרנית וכדומה (כך כתבו
בפירוש בפסק הדין).
נראה לענ"ד שזהו משגה:
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ישנן כמה דרכים להכריע בספיקות ,אולם ברור שאין דרך כזו הנקראת אימוץ שיטה אחת בשל
מציאות חיים וכדומה .מכיוון שהמחוקק קבע שדיני מזונות נידונים לפי הדין האישי ,והדין
האישי קובע גם את הדרך להכריע בספיקות ,הרי שבזה שבחרו בדרך הכרעה שאינה הדרך
שהדין האישי מחייב סטו מדברי המחוקק.
טעות בשיקול הדעת
בפסק הדין של ביהמ"ש העליון נאמר כי נהוג היה עד לאותו פסק דין לחייב את האב בכל
מקרה ולא להתחשב בהכנסות האם כיוון שהנוהג השיפוטי היה לחייב את האב מדינא ולא
מדין צדקה.
במסכת סנהדרין דף לג מבחינה הגמ' בין שני סוגי טעויות של הדין ,טעה בדבר משנה וטעה
בשיקול הדעת.
לשון הגמ':
"היכי דמי שיקול הדעת ? אמר רב פפא כגון תרי תנאי או תרי אמוראי דפליגי אהדדי ,ולא
איתר הלכתא לא כמר ולא כמר ,ואיקרי ועבד כחד מינייהו ,וסוגיא דשמעתא אזלי כאידך,
היינו שיקול הדעת".
כלומר טעות בשיקול הדעת זהו מקרה שבו יש מחלוקת בין הפוסקים ולא הוכרעה הלכה
כאחד הפוסקים ,אולם בתי הדין נוהגים לפסוק כשיטה אחת ,ובא דיין לאחר מכן ופסק כדעה
האחרת  -הוא הנקרא טועה בשיקול הדעת.
לפי פסק הדין של בית המשפט הנ"ל עולה שהם טעו בשיקול הדעת ,שהרי לדבריהם המנהג
היה לפסוק כדעה המחייבת את האב במזונות (על אף שלדבריהם מחלוקת זו לא הוכרעה,
דהיינו ,לא הוכרעה המחלוקת האם תקנת הרבנות הראשית הינה מדינא או מדין צדקה).
אם כן ,לפי כללי הפסיקה בדין האישי ,לדבריהם ההכרעה צריכה הייתה להיות במקרה כזה
כנוהג המקובל.
אין אפשרות על פי ההלכה לאמץ גישה אחרת מכל סיבה שהיא.
סוף דבר
לענ"ד פסק הדין בבע"מ  15/919המשווה את האב ואת האם בחיוב מזונות הקטינים לוקה
בכמה משגים:
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א .סמכו על פוסקים הסוברים שתקנת הרבנות הראשית הינה מדין צדקה בעוד שמלשון
התקנה מוכח לא כך ,וגם דעת הגרי"ש אלישיב והגר"ע יוסף אינה מוכחת כשיטה זו,
מלבד הקושיות שיש על שיטת הגר"ע יוסף כאמור לעיל.
ב .הכריעו שחיוב האב והאם מדין צדקה זהה ,בעוד שמהפוסקים נראה שיש לפסוק בזה
שהקרוב קרוב קודם ,והאב קרוב יותר מהאם.
ג .הכרעת הספק צריכה להיות על פי ההלכה כפי שנהוג לפסוק בבתי הדין ובבתי המשפט
ולא על סמך אג'נדות ותפיסות עולם חדשות.
בשולי הדברים ולא בשולי חשיבותם אוסיף שתי הערות.
א .מבחינה משפטית ,בנסיבות דנן ,מדובר בפרשנותו של הדין האישי החל על תביעה
למזונות ,בין שהיא נדונה בבית-משפט ובין שהיא נדונה בבית-דין רבני .במקרה כזה ,בית
הדין הרבני הוא הוא הפרשן המקורי והמומחה למשפט עברי כפי שנמסר מדור לדור מאז
ימות משה רבנו ע"ה ,ואין בית הדין הרבני כפוף לפרשנות המשפט העברי כפי שנעשתה
בבית המשפט האזרחי (ראו בג"ץ  94/5969אליהו אקנין נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה
פ"ד נ(.))1996( 376 \370 )1
ב .פסק דין זה לא עסק כיצד ראויה להיות החלוקה הצודקת במזונות הילדים בין ההורים,
אלא כיצד יש לדון במצב המשפטי הקיים היום .אם יש עיוות הדורש תיקון – יש לעשות
זאת במסגרת תקנה מחודשת של הרבנות הראשית לישראל בלבד.
לפיכך אין ספק שלפי ההלכה הנוהגת כעת חיוב המזונות עד גיל  18אינו מדין צדקה והוא מוטל
על האב בלבד.
דיין ב:
אוסיף בקצרה ,שלענ"ד בלא להיכנס להכרעה בשאלת היסוד אותה העלה כב' דיין א' שליט"א,
במקרה דנן גם אם נקבל את שיטת הפוסקים שיש לחייב גם את האם בהשתתפות במזונות,
אין הדברים אמורים במקרה זה.
ראשית אציין את נתוני השכר של הצדדים ...לפי נתונים אלו בסך הכל מצבו הכלכלי של האב
בדרך עולה על האם וגם אם בחישובים מדוייקים יותר תימצא סטייה מהסכום הצגנו ,בוודאי
שהשתכרות האם תהיה לכל היותר שקולה לו.
הפוסקים שמדבריהם משתמע שיש לחייב גם את האם במזונות הילדים ,עוסקים במקרים
בהם האם אמידה ואילו האב אינו אמיד ,ואזי יש לפנות אל האם שתתמוך גם היא במזונות
הילדים.
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כך לדוגמא כותב הראש"ל הרב עובדיה יוסף זצ"ל (שו"ת יביע אומר אה"ע יא ,סז)" :ואם האב
אינו אמיד ופרנסתו מצומצמת והאם אמידה שתוכל לפרנס את הבן או הבת שהם למעלה מגיל
שש שנים יש לחייב את האם במזונות מדין צדקה"...
כך גם נכתב בהחלטת מועצת הרבנות הראשית:
"על היושבים על מדין להוסיף לשיקול הדעת בפסיקת מזונות הילדים את היכולת הכלכלית
של האם".
מדבריהם עולה שיש מקרים בהם האב אינו מסוגל לפרנס ומאידך האם בעלת יכולות גבוהות
ופרנסה מרווחת ,ואזי יש להפחית את מחיוב המזונות של האב.
במקרה דנן יש יתרון של האב על האם .ושיקול הדעת אינו נוטה ,בנתונים של מקרה דנן,
להשמטת האחריות מכתפי האב לכתפיה של האם.
בנוסף אני סבור שבדרך כלל בפסיקת מזונות המקובלת כבר מוטל חלק מהמזונות על האם,
שכן הסכומים המקובלים בפסיקה נמוכים יותר מאשר נתוני הלמ"ס לגבי הוצאות ילד
במשפחה...

ה .מטוטלת היחסים בין המדינה למשפט העברי :חלוקת רכוש
 .1פס"ד בבלי (בג"צ  1000/92בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול ואח')7.2.1994 ,
הלכת השיתוף היא פרי יצירתו של בית המשפט .היא "דוגמה מובהקת של חקיקה שיפוטית,
שלידתה על אובני בית-משפט זה" (השופט אלון בע"א  79/630צ' ב' ליברמן נ' ע' (מנדל דוד)
ליברמן [ ,]7בעמ'  .)368היא משתמשת בקונסטרוקציה חוזית שעניינה הסכם (משתמע) בין
צדדים ,שלפיו הם שותפים שווים בזכויות .המכשיר המשפטי נועד להגשים מטרה חברתית.
הוא מכוון להביא לצדק חברתי .הוא מבוסס על השוויון בין המינים .הוא ניזון מהתפיסה כי
בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה...
יש ,כמובן ,שהדין האישי מפתח דרכים ייחודיות כדי להסדיר ולשקף התייחסותו למשפט
הקיים ,וכך גם שיטת המשפט העברי בהתייחסותה למערכת המשפט החילונית שבתוכה היא
פועלת :וראה לעניין זה דברי המשנה לנשיא (בדימוס) השופט אלון בפרשת וילוזני ,בעמ' ,740
מקום בו נבחנו תחולתו של העיקרון "דינא דמלכותא דינא" ,כוחו של מנהג או דין סיטומתא
והכלל של "מסיעין על קיצתן"; כל העולה מלימודה של סוגיה זו מצביע על כך שקיימת הבנה
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רבה להתפתחויות המשפט האזרחי ,שדוגמאות לרוב ממנה הובאו שם ,בעמ'  ;741משמע,
הדרך סלולה והרשות נתונה.
סמכותם של בתי הדין הדתיים היושבים על מידין כדי לפסוק לפי חוק בתי דין רבניים (נישואין
וגירושין) ,בנושאים שנמסרו לשיפוטם ,וביניהם באלו הכרוכים בגירושין ,מכובד ומקובלת
עליי ,אך גדר סמכותם של בתי הדין איננה כוללת את הכוח לשלול זכות קניוקנית כבר לבעל
הדין לפי עקרונותיו של המשפט האזרחי .כפי שאין מערערים לפני בית דין דתי על תוקפה של
זכות הבעלות במקרקעין אך בשל כך שלא נרכשו בנטילת קניין לפי ההלכה ,כך אין יכולים
לשלול את זכותו של בן הזוג לפי חזקת השיתוף ,כי זו יצירה של ההאזרחי ,אשר קמה
והתגבשה בהתאם לתנאים שנקבעו בדין לשם יצירתה.
 .2הרב שלמה דיכובסקי" ,הלכת השיתוף – האם דינא דמלכותא?" ,תחומין יח
"הלכת השיתוף" מעוגנת במנהגי ישראל
הלכת השיתוף אינה יצירת "יש מאין" ,אלא יש בה הרחבה של מצב קיים ושל אומדנא שבדעת
בני אדם .השופט ברק כתב באותו פס"ד" :בית משפט אזרחי פוסק בסכסוך בין בני זוג על פי
הלכת השיתוף .במסגרתה נקבע ,כי חזקה על בני זוג המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ
משותף ,כי הרכוש שנצבר מצוי בבעלותם המשותפת ...שותפות זו נגזרת מגמירת הדעת
המיוחסת לצדדים ,והנלמדת מנסיבות החיים המשותפים .עצם החיים המשותפים יוצרים
חזקת שיתוף ...אין צורך להוכיח כוונה מיוחדת לשיתוף ביחס לנכס מיוחד".
אפשר למצוא לזה מקור בכתב "התנאים" המקובל ,הנערך בדרך כלל במשפחות שומרות
מצוות .בשטר זה מתחייבים הצדדים זה לזו וזו לזה" :וישלטו בנכסיהון שוה בשוה ,ואל
יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה ,כי אם ידורו באהבה וחיבה ".בהסתמך על פיסקה זו
בכתב התנאים הטיל המהרי"ק (שורש נז) חרם על בעל שהבריח נכסים מאשתו" :לא מבעיא
שאין יכול לתפוס נדונייתה שהכניסה היא ,אלא אפילו מה שהכניס אינו יכול לתפוס .כי על
מנת כן מכניסים הנדוניות ,שיהנו מהם הבעל והאשה יחד ,ומשועבדים כל הנכסים גם למזונות
האשה ולפרנסה .וכל שכן ,בהיות התנאים מבוארים ביניהם ,שישלטו שניהם שוה בשוה
בנכסים ולא יבריחו זה מזה".
אמנם ,המהרי"ק אינו מדבר על הקנאת בעלות לאשה בנכסי הבעל ,אלא רק על איסור הברחה.
אבל מדבריו עולה לפחות הקביעה כי יש ללכת אחר אומדנא ביחס לשליטה בנכסים ואיסור
הברחה ,כולל בנכסים שהוא הכניס לבדו  -אע"פ שלפי הדין אין לאשה חלק ונחלה בנכסי

45

הבעל ,ובידו להבריחם כרצונו .על כן יש מקום לומר :אם האומדנא בימינו נתרחבה יותר,
והעניקה לאשה שליטה ממשית בנכסי בעלה  -אין בכך סתירה להלכה.
בשו"ת מהרש"ם (ח"א סי' מה) דן במתנתה של גבירה לאחותה בלא ידיעת בעלה ,ולצורך פסקו
שמתנתה קיימת ,הביא את דברי המהרי"ק ,שהכתוב בכתב התנאים הוא תנאי גמור ,והוסיף:
"ואפשר שבזמן הש"ס ושו"ע לא נהגו לכתוב כן ,משא"כ בזמן הזה .ואף שאין בידינו לחדש
דבר זה ,דבעשירה גדולה ונדרה לפי ערך עושרה  -ובפרט שכבר קיימה דבריה ונתנה  -דודאי
מעשיה קיימים ,ואין להוציא מיד המוחזק; דבזה לכולי עלמא מועיל תנאי ד'ישלטו בנכסיהון
שוה בשוה' ".הרי לנו ששליטת בני הזוג בנכסים משתנה מתקופה לתקופה.
חוק פרטי שהוא לתקנת הציבור
הש"ך (חו"מ עג,לט) חלק על הרמ"א (שסט,יא) .לדעתו ,אין לומר דינא דמלכותא גם בדבר
שהוא לתקנת בני המדינה " -אפילו לשאר פוסקים ,דאמרינן דינא דמלכותא בכל דבר ,היינו
דוקא מה שאינו נגד דין תורתנו ,אלא שאינו מפורש אצלינו .אבל לדון בדיני העכו"ם בכל דבר
נגד תורתנו  -חלילה! ודאי לא יעשה כן בישראל .ומש"כ רמ"א שהוא לתקנת בני המדינה...
א"כ בכל דבר נימא שהוא לתקנת בני המדינה ".מובן שלפי דברי הש"ך ,אין כל תוקף לכל דין
או תקנה בממון  -כגון" ,הלכת השיתוף"  -כאשר יש לנושאים אלו גילוי בהלכה.
למעשה ,לא נתקבלו דברי הש"ך .כבר כתב בשו"ת דובב-מישרים סי' עז ,שרוב הפוסקים
הכריעו שבדבר הנוגע לטובת הכלל ,אמרינן דינא דמלכותא דינא " -על כן קשה לדון ולומר קים
לי כדעת יחידאה ".משום כך נתן החתם-סופר (שו"ת חו"מ סי' מד) תוקף הלכתי לחוק מלכותי
שנעשה למנוע תחרות בין סרסורי היינות בעיר טוקאי בהנגריה" :התיקון שתקנו שרי
הקומודאט ,שאיננו נגד דין תורה אלא כתורה עשוי; ואילו באו לפנינו ,היינו גם כן מתקנים כן,
דלא יתרבו הסרסורים יותר ממה שראוי".
וכן כתב הרב מאיר אריק (שו"ת אמרי-יושר ח"ב סי' קנב,ב) לגבי חוק שבא למנוע מן המשכיר
מלפנות את השוכר מן הדירה לאחר תום תקופת השכירות" :שידוע שהתקנה גדולה מאוד
בזמנינו ,שלא יהיו בני אדם מושלכים בחוצות ...מחמת גודל הדחק בדירות  -שפיר דינא
דמלכותא דינא לענין שלא יוכל המשכיר להוציאו ".מאותה סיבה אומץ "חוק הגנת הדייר" ע"י
בתי הדין הרבנים בארץ  -עיין בספרו של הרב דב כץ "פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים" עמ'
 ,37-57ובמאמרו של פרופ' אליאב שוחטמן" :הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל" (שנתון
המשפט העברי טז-יז עמ'  417ואילך).
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גם "הלכת השיתוף" ,יש בה לכאורה אלמנט של "תקנת הציבור" ,בהיותה משווה בין בני הזוג
ומיישמת באופן הרחב את "וישלטו בנכסיהם שוה בשוה" ,לא רק במובן של איסור הברחה,
אלא גם במובן של בעלות ,כפי שעולה מדברי המהרש"ם...
הגבול בין נושאים שמקובל לערוך בהם הסדרים פרטיים לבין נושאים הנוגעים לכלל הציבור
אינו ברור כל צרכו .נראה שצריך לשים את הדגש על הרישא של דבריו ,משם עולה שכאשר
חילוקי דינים וחילוקים בין שופטים מביאים לקנאה ,לתחרות ולמריבות  -יש בחוקים הבאים
למנוע זאת משום תקנת בני המדינה .לכל העוסקים בתחום דיני המשפחה ידוע שנושא חלוקת
הרכוש והפסיקה השונה של בתי הדין הרבניים והאזרחיים מביאים לידי קנאה ושנאה .נושא
זה הוא אבי אבות מירוץ הסמכויות בין מוסדות המשפט ,והוא מוקד למתח רב ,ומגיע לא פעם
אף לידי עגינות .האם אין בכך "חסרון למלכות"?! נראה ,שאין מקום להבדיל בין משפט פרטי
לבין משפט ציבורי; אלא בין משפט שיש לו השלכות על יחידים לבין משפט שיש לו השלכות על
כלל הציבור .ברור שלנושא איזון המשאבים בין בני הזוג יש השלכה ציבורית רחבה ביותר.
בין הפוסקים האחרונים ישנן גישות אחרות .בשו"ת השיב-משה (חו"מ סי' צג) כתב ,שיש
מבוכה רבה בין הפוסקים בענין דינא דמלכותא" :לפעמים הרימו דגל המלוכה עדי מרום,
ולפעמים השפילו עד לעפר; ולא ראיתי שום אחד מהמחברים שיאמר בזה דבר ברור ויסוד
חזק ".הוא מסיק כש"ך ,שאין לומר דינא דמלכותא אף במה שהוא לתיקון המדינה ,ומוסיף:
"דמי אמר לו שבדתינו הקדושה לא היה מועיל לתיקון המדינה רק משום שחפצו בדתו ולא
בדתנו הקדושה .ואם הוא מחזיק בהבלו ,למה לא נחזיק אנחנו בדתנו הקדושה? ...דינא
דמלכותא לא הוי רק [=אלא] במה שחקק המלך; אבל אין בכלל זה מה שדנים בערכאותיהם
משום שכן מצאו בספרי דיניהם ,והוא בטל ומבוטל .ולא תהא שיחה בטלה שלהם כתורה
שלימה שלנו".
כך נקט גם בעל שו"ת חלקת-יעקב (חו"מ סי' לב) בענין פשיטת-רגל ,בהסיקו שאין להשגיח על
דין הערכאות שהוא נגד דין התורה .ואף לרמ"א המקל " -איזו תקנת בני המדינה יש בזה לגזול
ממונו מפני שאין ללווה לשעה לשלם ?! אח"כ ישלם וישלם".
אולם שיטות אלו לא נתקבלו ע"י רוב הפוסקים ,אשר סוברים שיש מקום לדינא דמלכותא
בדבר שהוא לתקנת המדינה.

47

 .3הרב אברהם שרמן" ,הלכת השיתוף – לאור משפטי התורה" ,תחומין יח
חוקים הנובעים מהשקפת עולם
לא חל עליהם הכלל "דינא דמלכותא דינא":
אלו חוקים רשאי בית הדין לקבל מכח דינא דמלכותא? את זאת הגדיר הרמ"א הנ"ל (חו"מ
שסט ,יא) בעקבות תשובת הרשב"א" :לא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה
למלך ,או שהוא לתקנת בני המדינה" ,וכבר ביארתי את דבריו במאמר אחר המתפרסם בכרך
זה ("כוחו של מנהג מדינה בתנאים וזכויות בין עובד למעביד" פרק ו) ,שדין המלכות הוא דין
תורה כאשר הוא נובע מצרכים ומכורח הנסיבות .אולם כאשר המלכות מחוקקת חוקים מתוך
השקפת עולם ,מאידיאולוגיה דתית או חברתית  -דבר זה אינו בגדר "דינא דמלכותא" ,שכן
השקפת העולם הדתית והחברתית של עם ישראל היא תורת ישראל בלבד.
דיני ירושה העומדים בניגוד לדין תורה נובעים מהשקפת עולם שונה ,ואילו "כל שיש טעם
במה שהמלך מצוה ומנהיג דבר לתיקון הנהגת המדינה ,יכול הוא לומר ממון שראוי להיות לזה
מן הדין יהא לחברו."...
הלכת שיתוף הנכסים בין בני זוג ,שאותה מבקש הבג"צ שבית הדין יפסוק על פיו ,שייכת
לאותו סוג של דינים וחוקים ,שהורתם ,לידתם והתפתחותם היא פרי השקפות עולם של
המחוקקים והשופטים .היא התפתחה בין כותלי בית המשפט העליון מתוך חוק שיווי זכויות
האשה (תשי"א  ,)1951והבג"צ עצמו מתייחס אליו כאל חוק אידיאולוגי  -כך בפס"ד הבג"צ
(עמ' " :)4בית משפט זה מתייחס לחוק זה כאל חוק מיוחד במינו; לא הרי חוק זה כהרי חוק
רגיל אחר! לפנינו חוק אידיאולוגי מהפכני משנה סדרי חברה ,והלכת השיתוף הופכת מכשיר
משפטי שנועד להגשים מטרה חברתית .הוא מכוון להביא לצדק חברתי המבוסס על שוויון בין
המינים ".ככזה אין הלכת השיתוף יכולה להיכנס בכלל "דינא דמלכותא דינא" ,ואין אפשרות
לומר שכל שני בני זוג מסתמא נישאין על דעת הלכה זו.
אין ספק ,שמקורה ובסיסה של הלכת השיתוף הם בהשקפת העולם ובאידאולוגיה של
המחוקקים ,השופטים והשלטון ,ובאמצעותה הם מבקשים להגשים מטרות חברתיות וצדק
חברתי ע"פ השקפתם זו .הלכת השיתוף נובעת מההשקפה שאדם זכאי לנכסים ולקניינים
מתוך שויון מעמדי ,גם בלא שפעל פעולות שמקובל לראותם כיוצרות או כמעניקות זכויות
וקניני ממון .קביעה משפטית זו אינה מקובלת במשפט התורה ,שלפיו זכויות וקניני ממון
נוצרים מכח פעולות ומצבים משפטים ממוניים ,ולא מכח אידיאה או השקפת עולם.
זכויות אדם  -השקפת התורה לעומת השקפת בתי המשפט
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כבר במאמרי "עקרונות חוק זכויות היסוד של האדם לאור עקרונות תורת ישראל ומשפטיה"
(תורה שבע"פ ,קובץ לו ,הוצ' מוסד הרב קוק ,תשנ"ה) הצבעתי על הניגוד שבין עקרונותיהם
והנחות היסוד של מחוקקי חוקי יסוד זכויות האדם ,שבתוכם כלול חוק שווי זכויות האשה,
לבין השקפת העולם באותו ענין .חוק שווי זכויות האשה בנוי על ההכרה שכל זכויותיו של
האדם ניתנות לו מעצם לידתו .מהותו ומערכת החובות שהוא (ובכלל זה גם היא ,האשה) נתון
בהן אינן משפיעות על היותו בעל זכויות יסוד.
המושג "זכויות" מתחלק לשני סוגים:
א .זכויות הבאות להגן על עצם הוויתו של האדם בתחום גופו ,קנינו וכבודו.
ב .חירויות וזכויות חיוביות הנוגעות למציאות חייו החומריים ,דתיים ,רוחניים ותרבותיים של
האדם ולמעמדו בחברה.
קנה המדה להקניית זכויות יסוד אלו הוא עצם מציאותו של האדם עלי אדמות .מערכת חובות
המוטלות עליו ,ייעודים שעליו להגשים  -כל אלה אינם מרכיב בזכויות אלו .במלים אחרות:
זכויות הינן בעיני חוק המדינה מהות קיומית ,ולא מהות ערכית.
השקפת היהדות מוסיפה על זכויות הנובעות מעצם הויית החיים וקדושתם גם את מערכת
החובות והיעודים שאינה ניתנת להפרדה מעצם היותו של האדם חי .מכאן נובע ההבדל בין
זכויותיה של אשה נשואה ע"פ השקפת היהדות לבין זכויותיה ע"פ ראיית חוק המדינה .חוקי
המדינה מקנים לה זכויות מהסוג השני שמנינו לעיל  -קיום חומרי ,רוחני ותרבותי .ע"פ
השקפת התורה מתן הזכויות מותנה גם במערכת החובות ,המצוות והייעודים שעל האדם,
ובכלל זה האשה ,לקיים .משום כך ,משפט המדינה עוסק רק בזכויות ,ואילו משפטי התורה
עוסקים גם בזכויות וגם בחובות.
וכך ניסח את הדברים השופט פרופ' מ' זילברג ,בספרו "כך דרכו של תלמוד" (פ"ו עמ' ,)21
בעסקו בתחום ההלוואות ,ההתחייבויות וההסכמים הממוניים:
המשפט המודרני איננו מתענין כלל בחובות .הוא מתעניין רק בזכויות ...מן הלכסיקון
המודרני אינך יכול למחוק את המונח זכאי ,אבל יכול אתה להתקיים  -גם אם לא יהא זה נוח
ביותר  -בלעדי המלה 'חייב' ...לא כן הוא המצב כפי שראינו במשפט העברי ...הרי שלפי
קונספציה זו "החובה היא עיקר ,והזכויות טפל או אף פחות מזה".
במסגרת זו יש להביט על זכויותיה של האשה ע"פ דיני התורה .כאשר הנשים לא הושוו
לאנשים בזכויות ממון ובמעמד ,אין בזה הפליה לרעה של האשה ,אלא התאמה למעמדה
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הייחודי וחובותיה הבסיסיים ,כחלק מעם ישראל בבנין התאים הבונים את העם .אי השויון
הוא תוצאה של התאמה בין מערכת חובות לבין מערכת הזכויות.

ו .הפקעת קידושין
 .1תלמוד בבלי ,גיטין לב ע"א – לג ע"א
משנה :השולח גט לאשתו ,והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ,ואמר לו גט שנתתי לך בטל
הוא  -הרי זה בטל; קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ,ואמר לה גט ששלחתי לך בטל
הוא  -הרי זה בטל; אם משהגיע גט לידה ,שוב אינו יכול לבטלו .בראשונה היה עושה ב"ד
ממקום אחר ומבטלו ,התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן ,מפני תיקון העולם.
גמרא :ת"ר :בטלו  -מבוטל ,דברי רבי; רשב"ג אומר :אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על
תנאו ,שא"כ ,מה כח ב"ד יפה .ומי איכא מידי דמדאורייתא בטל גיטא ,ומשום מה כח ב"ד יפה
שרינן אשת איש לעלמא? אין ,כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ,ואפקעינהו רבנן לקידושין
מיניה.
רש"י :אדעתא דרבנן מקדש  -להיות קדושין חלין כדת משה וישראל שהנהיגו חכמי ישראל
והרי הם אמרו שיפקיעו כל קדושין שבישראל על ידי גט כזה הילכך פקעי שעל מנת כן קידשה.
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 .2אברהם חיים פריימן ,סדר קידושין ונישואין אחרי חתימת התלמוד ,עמ' 345

 .3הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפקעת זכויות),
התשע"ו – ( 2016ברכיהו ליפשיץ)
הוספת סעיף 5א .1

בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) ,התשנ"ה– ,1995אחרי
סעיף  5יבוא:
"הפקעת זכויות

5א .ציווה בית דין רבני בפסק דין סופי לכפות או
לחייב איש לתת גט פיטורין לאשתו ,כאמור
בסעיף  ,1והגט לא ניתן כתום שנה מיום מתן
הצו ,יופקעו למפרע הזכויות בכסף ,או בשווה
כסף ,שבו קידש הבעל את אשתו".
דברי הסבר

עמדת ההלכה ,לפיה הבעל הוא המגרש ואין רשות אחרת היכולה לבטל את הנישואין או
להפסיקם ,מעניקה לבעל כוח על פני אשתו .גם כשבית הדין פוסק שעל הבעל לגרש את אשתו,
פעמים רבות אין הוא עושה כן ,והאישה נותרת בעגינות.
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אחת הדרכים לבטל את כוחו זה של הבעל היא לעשות שימוש בסמכותו של בית הדין להפקיע
ממון של הפרט .אם יפקיע בית הדין את הכסף שבו קידש הבעל את אשתו האישה תיחשב כמי
שלא נישאה מעולם ולא תהיה עוד תלויה ברצונו של האיש לגרשה .כיום ,מסיבות שונות ,בתי
הדין כמעט ולא עושים שימוש בסמכותם זו ,וספק אם היא עומדת לרשותם.
לציבור יש סמכות מקבילה לזו של בית הדין להפקעת ממון .לפיכך מוצע שהכנסת תשתמש
בכוחה זה להפקיע ממון :אם הבעל לא נותן גט במשך פרק זמן מסוים שייקבע בחוק ,מיום
שבו יצא בבית הדין הרבני העוסק בכך פסק של חיוב או כפיית גט ,יופקעו למפרע זכויותיו
בממון או בשווה הממון שבו קידש את אשתו (דהיינו הטבעת).
יש להניח ,ויש לכך גם סימוכין בהלכה ,שבהינתן קיומה של סמכות להפקעת קידושין יסכימו
הבעלים גם לתת גט כהלכתו ביודעם שלא תהיה עוד כל תועלת בסירובם לעשות כן.
ההצעה באה לתת מענה לצורך החברתי ,המוסכם על הכול ,לסילוק העוול הנעשה לנשים
המעוכבות ומסורבות גט ולחייב את בתי הדין הרבניים להפעיל את סמכותם כדי להביא
למימוש החלטתם לתת גט .נוסף על כך באה כאן לידי ביטוי העובדה שהמדינה לא תוכל
להסכים לביזוי פסקי הדין הניתנים בידי רשות שיפוטית שלה.
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מושב רביעי
משפט מנהלי
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מדינת ישראל ועקרונות משטר הקהילה
מקורות להרצאתו של ד"ר חיים שפירא

א .הלכת בני העיר
 .1תוספתא בבא מציעא יא כג
כופין בני העיר זה את זה לבנות להן בית הכנסת ולקנות להן ספר תורה ונביאים ורשאין
בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכר פועלין רשאין לעשות קיצתן רשאין
בני העיר לומר כל מי שיראה אצל פלוני יהא נותן כך וכך וכל מי שיראה אצל מלכות יהא
נותן כך וכך כל מי שתרצה או מי שתרעה פרתו בין הכרמים יהא נותן כך וכך וכל מי
שתראה בהמת פלונית יהא נותן כך וכך רשאין לעשות קיצתן.
 .2משנה בבא בתרא א ה
כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל החצרות
ראויות לבית שער כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח רבן שמעון בן גמליאל
אומר לא כל העיירות ראויות לחומה .כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר? שנים עשר חודש
קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד:
 .3תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד ב
ורשאים בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ,ולשנותה לכל מה שירצו; ורשאין
בני העיר להתנות על המדות ועל השערים ,ועל שכר פועלים ,ולהסיע על קיצתן.

ב .הפקר בית דין הפקר
 .1משנה שקלים פרק א
א] באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים ,בחמשה עשר בו קורין את המגילה
בכרכין ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקואות המים ועושין כל צרכי הרבים
ומציינין את הקברות ויוצאין אף על הכלאים:
ב] אמר רבי יהודה בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפניהם משרבו עוברי עברה היו עוקרין
ומשליכין על הדרכים התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה:
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 .2תוספתא שקלים א ג
בחמשה עשר בו (באדר) שלוחי בית דין יוצאין ומפקירין את הכלאים שהפקר בית דין
הפקר ופטור מן המעשרות מצא כלאים בכרם מותר משום גזל ופטור מן המעשרות בשדה
אסור משום גזל וחייב במעשרות.
 .3תלמוד ירושלמי מסכת שקלים פ"א ה"ב ,מו ע"א
תני אמר רבי יהודה בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפניהן והיו שמיחין שתי שמחות
אחת שהיו מנכשין שדותיהן ואחת שהיו נהנין מן הכלאים משרבו עוברי עבירה היו
משליכין על הדרכים אף על פי כן היו שמחים שהיו מנכשין שדותיהן התקינו שיהו
מבקירין את כל השדה.
מניין שהבקר בית דין הבקר? כתיב וכל אשר לא יבא לשלשת הימים כעצת השרים
והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה (עזרא י)
 .4תלמוד בבלי יבמות פט ע"ב (גיטין לו ע"ב)
דאמר ר' יצחק :מנין שהפקר ב"ד היה הפקר? שנא' :כל אשר לא יבא לשלשת הימים
כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה (עזרא י') .ר' אלעזר אמר
מהכא :אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני
ישראל (יהושע י"ט) ,וכי מה ענין ראשים אצל אבות? אלא לומר לך :מה אבות מנחילין
בניהם כל מה שירצו ,אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו.

ג .יסודות סמכות הקהילה
 .1תשובת רב חנניה גאון (תשובות הגאונים שערי צדק ח"ד שער ד טז)
וששאלתם :עיר שכבשוה גוים והיכו יושביה לפי חרב ושרפוה באש ובזזו אותה
והחריבוה ,ואבדו כתובותיהם ,וחק העיר בכתובותיהם פעמים שמכנסות בנדוניא דבר
מועט וכותבין להן ממון הרבה כפלי כפלים במה שהביאה לפי מה שפסקו ביניהם .ועתה
יורנו אדוננו חק הגבית כתובה בחיי הבעל ולאחר מותו ,בין שהכתובה מצויה ובין שאין
שטר כתובה מצויה ,ומה תקנה יש לעשות בכתובות בני המדינה הזאת במאורע אשר
הקדים.
עתה שמאורע זה אירע לכל בני המדינה כך היא תקנת הדבר ,שיתקבצו זקני המדינה
ויהיו כולן בהסכמה אחת ויחוקו לכתובותיהן חק לפי שהיו יודעים מנהג מדינתן העשיר
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לפי עשרו והעני לפי עניו והבינונים לפי מה שהן ,ויחדשו כל אחד ואחד כתובה לפי החוק
אשר יחוקו ,ומי שבעלה קיים יקנו ממנו ויכתבו עליו כתובה ויקבל אחריותה כמנהג
כתובות ויפרשו בתוך השטר הכתובה המאורע ויפרשו שכתובה זו מתקנת הזקנים היא
[ ]...וכל אשר לא ישמע ויקבל עליו חק הזקנים ינדוהו ויחרימוהו ויגזרו אותו עד שיחזור
למוטב.
וכך הוא שכל מקרה שיקרה לבני המדינה וכולם שוים בו ותקנה הוא להם וצריכים לו,
כופין זה את זה לאותו דבר והסכמת הזקנים נוהגת בם וכל בני המדינה נכנסים תחתיהם,
כענין שנאמר :וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו
והוא יבדל מקהל הגולה .ואמרו רבותינו (בבא בתרא דף ח ע"ב) רשאין בני העיר להתנות
על השערים ולהתנות על המדות על שכר פועלין ולהסיע על קיצותן .וזה כולו במנין
הזקנים .ממקראות ושמועות הללו נלמד שרשות ביד זקני העיר לתקן תקנות לבני עירם
ולכוף את בני עירם למה שתקנו.
 .2שו"ת הרשב"א חלק א סימן תשכט
מה שתקנו הקהל הרשות בידם .דכל דבר שבממון יכולין הקהל להקל על עצמם
ולהחמיר .שהרי בפרק זה בורר (דף כ"ד) אמר לו נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך רבי מאיר
אומר יכול לחזור בו וחכמים אומרים אינו יכול .היה חייב לחבירו שבועה ואמר לו דור
לי בחיי ראשך רבי מאיר אומר יכול לחזור בו וחכמים אומרים אינו יכול לחזור .ועד כאן
לא פליגי אלא באם יכול לחזור או אם אינו יכול לחזור .לא חזר בו עד לאחר גמר דין כולי
עלמא מודו דדבריו קיימין .וכל שכן קהל שקבלו ועשו תקנה במה שיראה בעיניהם שהוא
מקובל להם .וכל ציבור וציבור במקומן כגאונים וכל ישראל שתקנו כמה תקנות לכל
וקיימות לכל ישראל .כמטלטלי דיתמי דמדינא לא משתעבדי והם תקנו לגבות מהם
וכמה תקנות אחרות .ועוד תדע דאם יחיד שקבל עליו בעל דינו כבתרי אינו יכול לחזור
בו .דגרסינן בפרק שבועת הדיינין (דף מ"ב) ההוא דאמר ליה לחבריה מהימנא עלי כבתרי.
כל אימת דאמר פרענא ופרעי' שלא אפילו בתרי פטור דהא הימניה .ואפילו לרבי מאיר
דאמר מתנה על מה שכתב בתורה תנאו בטל ותו על פי שנים עדים יקום דבר בהא מודה
כדתנן בההיא דלעיל .והפרש בין זה לאומר לאשה על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה
ולאומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה .ואין בזה מקום אריכות .ועוד שהצבור
יכולין למנות עליהם בית דין אף על פי שאינו ראוי מדין תורה כערכאות בסוריא.
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 .3שו"ת הרשב"א חלק ה סימן קכו
שאלת הסכימו הקהל לעשות תקנות ואסרו עליהן ואחד מן הקהל מיחה .אם חייב היחיד
לקבל עליו אותה הסכמה.
תשובה :שורת הדין בהסכמת בני המדינה כל שהרוב מסכימין ומתקנין ומקבלין עליהם
אין משגיחין לדברי היחיד שרוב כל העיר ועיר אצל יחידיהם הם כבית דין הגדול אצל
כל ישראל .ואם גזרו הם גזירתם קיימת .והעובר ענוש יענש כדכתיב במארה אתם נארים
וגו' .אלא שמנהג המקומות שחוששין להמחאת היחידים לכתחילה .ולא מן הדין אלא
שנהגו סלסול בעצמן .אבל מ"מ אם רצו לגדור ולתקן ויש בתקנתם תועלת או גדר פרצה
והיחידים באים לעכב אם אין הצבור משגיחין בהם ומעמידין הדבר על קו הדין הרי זה
דרך ישרה שיבור לו כל צבור וצבור.
 .4שו"ת הרשב"א חלק ג סימן תיא
כן מה שיגזרו או יסכימו רובו של קהל בצרכי קהלה שכיון שעשו כן הרוב אפי' בעל כרחם
של יחידים מה שעשו עשוי .ודוקא שעשו הרוב ובדבר שרוב הצבור יכולין לעמוד בו
כדאיתא בפרק אין מעמידין .לפי שכל צבור וצבור היחידים כנתונין תחת יד הרבים על
פיהם הם צריכין להתנהג בכל עניניהם והם לאנשי עירם ככל ישראל לבית הדין הגדול
או למלך ובין שיהיו במעמדם ובין שלא יהיו .ואפי' בנים אשר יולדו להם דור אחר דור
חייבין לנהוג במה שהסכימו והחרימו האבות אלא כל מה שקבלו והחרימו עליהם ועל
זרעם שכן היתה קבלת התורה וכן דברי קבלה כמגילה וחנוכה.

ד .טובי העיר
 .1שו"ת הרמב"ם סימן רעא
שאלה מן השאלות ,ששאלו בני מערב לרבי' משה בן מימון :בפרק [רביעי ממגילה] אמר
ואם התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר ,שיהא הלוקח מותר לעשות כל אלו,
מותר .מדוע לא חייבו ביותר או בפחות אלא בשבעה?
[התשובה] דע ,שאומרם ז"ל שבעה טובי ,שבעה פה לא דווקא ,ואין הוא אלא היותר גדול
שבריבוי המספר ,כמו שנאמר שבע כחטאתיכם ,והחזיקו שבע נשים .וטובי העיר (הם)
תלמידי חכמים ,אנשי תורה ואנשי מעשים טובים ,ללמד :נאים דברים היוצאים מפי
עושיהן.
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 .2שו"ת הרשב"א חלק א סימן תריז
אקדים לך הקדמה כי שבעה טובי העיר המוזכרים בכל מקום אינם שבעה אנשים
המובחרים בחכמה או בעושר וכבוד .אלא שבעה אנשים שהעמידום הצבור פרנסים סתם
על עניני העיר והרי הן כאפטרופסים עליהם .ואין צורך לפרנסין אלו אלא לדברים שיש
להם קדושה בבית הכנסת ורחבה של עיר .וכאותם המוזכרין במגילה שאם מכרו הפרנסין
במעמד אנשי העיר ואפילו למשתי ביה שכרא רשאין]...[ .
והעמידוה בסתם כלומר כשהעמידו עליהם הציבור שבעה פרנסים סתם לפקח על עסקי
הציבור .לפיכך כשהן שבעה יש להם רשות לכל דבר כאלו עשו כן כל בני העיר .אף על פי
שלא העמידו אותם על דבר זה בפירוש .אבל פחות משבעה אין כחן שוה להיותם ככל בני
העיר עד שיטלו רשות בפירוש מן בני העיר.

ה .טובי הקהל כדיינים
 .1תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן ריד
שלמא יסגא לחדא אהוביי נאמנים ק"ק רגנשבור"ק []...אשר דרשתוני על עסק חד גברא
דאשכחתון יתיה נשבע לשקר על הודאתו ,והוצרך לתת קנס לעירונים ולדוכוס ולשופטים
עבור זה ,ומצד קהלכם נתפשרתם עמו כאשר ראיתי בכתב אשכנז שנתקיים ביניכם
ששלחתם לידי העתקה ממנו .ועתה נסתפקתם אם יש לכם רשות להושיבו עם טובי
הקהל ,כאשר הם יושבים לתקן צרכי רבים ובמגדר מילתא ולפקח על עסקי רבים
יחידים ,אחרי אשר ידעתם אותו בבירור שנשבע לשקר ולא קבל תשובה וכפרת פני שמים
על ככה.
אינני כדיי ששלחתם אלי ,אמנם כך דעתי נוטה שאין אתם רשאין להושיבו בקהל
כדמבואר ,אא"כ יעשה כבר תשובה ע"פ אחד מרבותינו בעלי הוראות .דכיון דברי לכון
שנשבע לשקר בשביל חימוד ממון גרע מגנב וגזלן דתרתי עבדי ,ותלמוד ערוך פ' שבועת
העדות (שבועות לא ):מניין לדיין שיודע בחבירו שהוא גנב או גזלן שלא יצטרף עמו ,ת"ל
מדבר שקר תרחק .וטובי הקהל כשיושבין לפקח על עסקי רבים ויחידים ,במקום ב"ד
קיימי.
 .2שולחן ערוך חושן משפט הלכות עדות סימן לז סעיף כב
טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי רבים או יחידים ,הרי הן כדיינים ואסורים להושיב
ביניהם מי שפסול לדון משום רשעה.
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ו .ממשלת ישראל כהנהגת הקהילה
 .1הרב י"א הרצוג ,תחוקה לישראל ,ב עמ' 58
אין ספק לדעתי שממשלת ישראל ,מלכות ישראל עצמאית בארץ ישראל בצירוף
המועצה המורחבת של הרבנות הראשית לישראל ,יש לה אותו הכח במדינה שיש לז'
טובי העיר במקומם .ואמנם לשם כך הוקמה המלכות לעשות תקנות בענייני ממונות
ובהטלת עונשים לתיקון העולם .וכשהם מתקנים על פי חכמי התורה הקבועים מאת
הצבור בתור בית דין הגדול ודאי שאין כוחם פוחת מכח ז' טובי העיר.
 .2הרב עובדיה הדאיה ,ישכיל עבדי ,ח"ו חו"מ ,סימן כח ,ב ,ו
הנה פשוט דבית הנבחרים דנ"ד הוא ביחס טובי העיר בודאי וגם ביחס מבוררים תחילה
מן הקהל .מכיון שנבחרו מכל בני המדינה ואדעתא דהכי נבחרו לחקוק חוקים ומשפטים
ולהטיל מסים כמו כל מדינה .גם התנאי דליכא רווחא להאי ופסידא להאי איכא בנ"ד
דהרווח והפסידא הוא בשווה לכל בני העיר ...אלא ענין התנאי דצריך להיות בהסכמת
חכם העיר לכאורה הוא חסר בנ"ד דמעולם לא נמלכים בחכם העיר .אמנם נראה דמאחר
דגם חכם העיר הוא אחד הבוחרים הרי כאילו מתחילה הסכימה דעתו עמהם לכל אשר
יעשו לטובת העיר כל שאינו מנוגד לדין תורה ורק בעניין ממונות שהוא מבחינת הפקר
בית דין הפקר.

ז .רובו מתוך כולו
 .1שו"ת הרשב"א חלק ה סימן קכו
ולענין העשרה ברורים שאמרת שבררו הקהל לתבוע זכות הקהל ונשבעו בנקיטת חפץ
ביד על דעת הקהל שיתבעו לכשיראו כולם או רובם שינהגו ביושר ובאמונה על קו האמת
לפי דעתם ושלא יתפוסו כתבי הזכרונות של כל יחיד ויחיד אלא א"כ רוב העשרה אנשים
הנזכרים [מסכימים] שצריך לגלות מי שיחקרו אחריו וימצאוהו עבריין על שבועתו
שיענישוהו לפי ראות עיניהם .ונסתפקת אם רוב העשרה הסכימו לחקור ולענוש לאחד
מבני הקהל ומיעוטן מסרבין ואומרים שאין דעתם מסכמת לענוש לאיש ההוא ,היש
יכולת ביד הרוב לענוש האיש ההוא ולא ישגיחו בסירוב המיעוט ההוא אם לאו.
תשובה :כל שביררו הקהל עשרה או פחות מכאן או יתר מכאן כל שלא אמרו שילך אחר
הרוב אינו כלום עד שיסכימו כולם לדעת אחד .ואפי' אמרו בפירוש שילך אחר הרוב אין
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הרוב יכול להסכים על דבר עד שיהיו כולם במעמד אחד ומתוך מעמדם יסכים הרוב.
דומיא דבית דין דאפילו סנהדרי גדולה אם ישבו ע' מהם לעצמם וחייבו או זכו אין דיניהן
דין אלא א"כ היו ע"א במעמד אחד ונושאין ונותנין בדבר .כי שמא הא' יראה ראיה או
יטעון טענה חזקה שיקבלו חביריו וישובו לדעת אחרת .אבל כל שהיו במעמד ונשאו ונתנו
בדבר הלכה כדברי הרוב.
ולפיכך עשרה ברורים אלו אם היו במעמדם ומתוך משאם ומתנם הסכימו הרוב שראוי
לחקור בטל המיעוט במיעוטו .ואפי' אותו המיעוט חייבין לתבוע זכות שהסכימו הרוב
עליו .וזה מפורש בלשון התקנה שההסכמה במה שראוי לתבוע הלך אחר הרוב אבל אחר
שהסכימו על התביעה אם לא הסכימו כולם על העונש שנסתפק לך אם ילך אחר הרוב,
לפי שנאמר בלשון סתם בתקנה ולא נתפרש בו אם ילך אחר הרוב ,גם בזה יראה שהעונש
הולך אחר הרוב ונלמוד סתום מן המפורש .שהרי גלו דעתם הקהל שאינן רוצים שיוכל
האחד לבטל את הכל .ועוד שאם אי אתה אומר כן מה הועילו בתקנתן ,שאמרו
שההסכמה בראיית מה שצריך לתבוע ילך אחר הרוב עדיין יכול הא' לעכב בעונש ,ובמה
שצריך ליתן ולהשיב אותו שהסכים הרוב לתבוע אותו ונמצאת הסכמת הרוב לבטלה
ולעמל ולא להועיל .מ"מ כבר אמרתי לך שאין שום הסכמה מהסכמותיהם הסכמה עד
שתצא הסכמה מתוך משאם ומתנם של כל העשרה.
 .2שו"ת הרשב"א חלק ג סימן שד
שאלתם יהודי אחד חטא והסכימה דעת הקהל ומנו להם בוררים לעונשו כפי חטאו הן
ממון הן נדוי הן עונש אחר וקבלו עליהם להתנהג עמו כהסכמת הבוררים ,והסכימו
הבוררים ונדוהו לזמן וצוו הבוררים לשליח צבור להכריז הסכמתם וצוו להחרים אותו
חרם על דעתם ועל דעת רבים .וכשהתחיל שליח צבור להחרים ענה אחד מבני קהל שלא
היה מן הבוררים ואמר לשליח צבור להחרים על דעת הקהלות הרחוקות .והחרים שליח
צבור כן והקהל שתקו כולם ולא מיחו בידו מפני שחשבו שהסכמת הברורים היתה כך.
גם לא היו כל הברורים בבית הכנסת בשעת החרם ,ואח"כ שאלו הקהל את פיהם אם
הסכימו בכך ואמרו שלא הסכימו כי אם על דעת רבים (=על דעת הרוב) .באר לנו אם יש
פתח לחרם זה מצד זה .עוד יודע לך כי האיש ההוא אשר נדו מגביה את קולו ברבים בפני
עמים רבים שאם לא יתירו את נדויו שיעשה חבלות לקהל מכל אשר קדמוהו ועוד דברים
שלא ניתנו ליכתב .זה תורף שאלתכם .עוד אמרתם שכבר התרתם נדויו אלא ששיירתם
בהיתר אם אסכים אני בהיתר.

60

תשובה ]...[ :ולנדון שלפנינו אני אומר כי מדעתי יש להתיר כדרך שנהגו להתיר נדרים
ושבועות שנדרו על דעת רבים לבד לפי שדעת הקהלות הרחוקות שהוסיף שליח צבור
בחרם לא היתה מדעת הברורים והצבור לא קבלו ושתקו אלא מתוך שגגה שחשבו שכך
הסכימו הברורים והם לא כן עשו ואם כן היתה לכל הקהל בשגגה .ומקצת הברורים שהיו
שם ושתקו שתיקתן זה לא מעלה ולא מורידה לפי שאפי' הסכימו בכך לא היה מועיל
כלום שאין ההסכמה הולכת אלא אחר מה שהסכימו כלם ולא אחר הסכמה שיסכימו
מקצתן ,ואפי' היתה הולכת אחר הרוב דאין הסכמת הרוב אלא כשהיתה הסכמת הרוב
מתוך מעמד כלם כענין שבדינין דעלמא ,וכל שכן שאלו גם כן שהיו בבית הכנסת לא צוו
ולא הסכימו אלא אחד מן הצבור אמר כן.

 .3שו"ת דברי ריבות סימן ס (ר' יצחק אדרבי ,סלוניקי ,מ' טז)
לא מבעיא כי מת אחד מהברורים ולא קם אחר תחתיו דודאי נתפרדה החבילה ומקבלי
ההסכמה אינם חייבים לקיים מה שיגזרו הנשארים בחיים כל שלא חזרו כל המסכימים
לקבל עליהם מחדש גזרת הנשארים בלבד אלא אפי' לא מת שום אחד מהם אלא שאחד
מהם אינו רוצה להועד עמהם מאיזה טעם נראה בעיניו לעשות כן אין חבריו רשאים לגזור
דבר על המסכימים ואם גזרו אעפ"י שכלם נתרצו בגזרה אין המסכימים חייבים לקיים
גזרתם וזה דכל בירורים לגזור דבר צריך ודאי שמה שיגזרו יוסכם על פי רוב הנבררים
דאי ליכא רוב אין בהסכמתם כלום שהרי על חלוקי דעות אמרה תורה אחרי רבי' להטות
וכיון שכן להיות הרוב הזה נכון לקיים את גזרתו צריך שכל הנבררים ימצאו יחד כלם
וישאו ויתנו במה שמכוונים לגזור אם נאות אם לאו ויעמדו למנין ויגמר על פי הרוב אבל
אם אחד מהם לא נמצא אתם גם שכל הנקבצים הסכימו בדבר עדיין אינם רוב להיות
גזרתם קיימת וזה משום דאם אותו אחד הוה בהדייהו הוה אמר מילתא דשויא לכלהו
או לרובייהו ולא הוו אמרי הכי.

ח .יישומים בבית המשפט העליון
 .1עע"מ  1207/15רוחמקין נגד עירית בני ברק (פורסם באר"ש )6.8.2017
בימ"ש הורה על ביטול החלטת מועצת העיר בני ברק לפיה מונה משיב  ,3שפרש מסיעת
הקואליציה והקים סיעת יחיד ,לנציג האופוזיציה בוועדת ההנחות בארנונה ,ועל כך שהסיעה
הגדולה ביותר באופוזיציה ("בני תורה") ,תמנה נציג מטעמה לוועדה; פסיקה זו נעשתה על
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יסוד סעיף 149ד(ב)( )1לפקודת העיריות ,שהוא הסעיף הספציפי ,אם כי נקבע כי גם לפי סעיף
150א(א) לפקודה ,הכללי ,התוצאה הייתה זהה; הפסיקה הדגישה את המסר של זכויות
המיעוט ,במקרה זה בגוף מוניציפאלי ,באופן מהותי ולא פורמאלי בלבד.
בית המשפט (השופט ניל הנדל) הסתייע בין השאר במשפט העברי לביסוס עקרון הייצוג היחסי.
 .2בג"ץ  9029/16אבירם נ' שרת המשפטים (פורסם באר"ש.)1.2.2017 ,
בג"ץ דחה מחמת שיהוי עתירה נגד העדר ייצוג לאופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים שמקורה
במעבר של מפלגת ישראל ביתנו מהאופוזיציה לקואליציה .מכל מקום ,ומבלי להכריע בשאלה
אם חל מנהג חוקתי בכלל ובנסיבות המקרה בפרט ,בג"ץ סבור כי הפרקטיקה הנוהגת בכנסת
שלפיה נבחר נציג מסיעת אופוזיציה לחברות בוועדה לבחירת שופטים היא ראויה ומשרתת
תכליות משטריות בעלות חשיבות .בג"ץ קורא לכנסת להסדרת הנושא בצורה מפורשת.
בית המשפט (השופט ניל הנדל) הסתייע בין השאר במשפט העברי.
 .3בג"ץ  10042/16קוונטינסקי נ 'כנסת ישראל (פורסם באר"ש.)6.8.2017 ,
עתירות לביטול הסדר מס ריבוי דירות (להלן :הסדר המס) .העותרים טוענים כי בהליכי
חקיקתו של מס ריבוי דירות נפל פגם היורד לשורש ההליך – פגיעה בעקרון ההשתתפות של
חברי הכנסת בהליך החקיקה – אשר מצדיק את ביטולו.
בית המשפט קבע שעקרון ההשתתפות קובע את זכותו של כל חבר כנסת ליטול חלק בהליך
החקיקה .עקרון ההשתתפות איננו מתמצה במתן אפשרות לחברי הכנסת לנכוח פיזית בדיוני
מליאת הכנסת או הוועדה ,אלא משמעֹו מתן אפשרות אמיתית ,רצינית והוגנת לחברי הכנסת
לעיין ולדון ,לשאול ולשקול ,הכל כדי שיהיה סיּפק בידם לגבש עמדה מּוׂשּכלת בסוגיה שעל
הפרק.
השופט סולברג הסיק ממקורות המשפט העברי בעניין רובו מתוך כולו את חשיבותו של עקרון
ההשתתפות.
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משפט ִמנהלי עברי מן התורה – מניין?
מקורות להרצאתו של פרופ' אביעד הכהן

המנהלי בן ימינו נע לרוב בין שלושה מוקדים :הגדרת הסמכות
מבוא ונקודות למחשבה :המשפט ִ
המנהלית ,דרך הפעלת הסמכות והפעלת ביקורת שיפוטית על מעשי המנהל.
ִ
מבנה השלטון והמנהל של המדינה המודרנית בת ימינו שונה תכלית שינוי מסדרי המנהל שנהגו
בעולם במשך אלפי שנים ,בדרך כלל במסגרת שלטון מלוכנית .כתוצאה מכך יש להרהר האם
מקורות המשפט העברי (עד לעת האחרונה) בכלל רלוונטיים למשפט המנהלי בן ימינו ואם כן,
מהי תרומתם האפשרית לו.
בעיונכם בכל אחד מהמקורות שלהלן ,ראוי כי תשימו לב לכמה שאלות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

האם המקור שלפניכם עשוי לתרום תרומה לגיבוש "משפט מנהלי עברי"? מהם הטיעונים
התומכים בכיוון זה ומהם טיעוני הנגד?
אופי המקור :האמנם מדובר במקור נורמטיבי או רק במקור תיאורי ,במקור מחייב או
במקור ניטרלי;
הבחינו בין המקורות השונים ,הן במישור ההיסטורי הן במישור המהותי (מקרא ,משנה
ותלמוד ,פסק ,פרשנות ,מדרש ואגדה ,שו"ת);
הבחינו בין דין (מותר/אסור) לבין אתיקה (ראוי/לא ראוי);
תנו דעתכם להקשרו של המקור ו"מושבו בחיים" במישור הזמן ,המקום ,וההקשר שבו
המקור מופיע בתוך מכלול המקורות;
הבחינו בין עקרונות שניתן להסיק מהמקור שלפניכם לבין הפרטים שכלולים בו;
נסו לקרוא את המקור בקריאה "משפטית" ,ותנו דעתכם לשאלה האמנם ניתן ל"לחץ"
ממנו עיקרון משפטי כלשהו ,והאמנם ניתן או ראוי ליישמו במשפט המנהלי בן ימינו.

ח .נושאי משנה במשפט המנהלי שראוי ליתן עליהם את הדעת במקורות שלפניכם:
 .1הבחנה בין סמכות רשות לחובה
 .2הגדרת הסמכות המנהלית ,החריגה הימנה ותוצאותיה
כשירות לתפקיד מנהלי ,דרך מינויים של אנשי ציבור והדחתם
ִ .3
 .4האיסור על ניגוד עניינים
 .5ראיות מנהליות
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א .מבוא :מקורות אפשריים למשפט מנהלי עברי
 .1דברים ו ,יח
ועשית הישר והטוב בעיני ה'.
 .2דברים יז ,יד-כ
יד ּכִ י ָתב ֹא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך וִ ִיר ְׁש ָתּה וְׁ יָשבְׁ ָתה בָ ּה וְׁ ָאמ ְׁר ָת ָא ִׂשימָ ה עָ לי מֶ לְֶך ּכְׁ כָל
הּגֹויִם אֲ שֶ ר ְׁסבִ יב ָֹתי .טו ׂשֹום ָת ִׂשים עָ לֶיָך מֶ לְֶך אֲ שֶ ר יִבְׁ חר ה' אֱ ֹ-להֶ יָך בֹו ִמ ֶק ֶרב אחֶ יָך ָת ִׂשים עָ לֶיָך
סּוסים וְׁ ל ֹא י ִָשיב ֶאת
מֶ לְֶך ל ֹא תּוכל ל ֵָתת עָ לֶיָך ִאיש נָכְׁ ִרי אֲ שֶ ר ל ֹא ָא ִחיָך הּוא .טז רק ל ֹא י ְׁרבֶ ה ּלֹו ִ
הָ עָ ם ִמצְׁ ריְׁמָ ה לְׁמען ה ְׁרבֹות סּוס וה' ָאמר ָלכֶם ל ֹא ת ִֹספּון לָשּוב בדֶ ֶרְך הזֶה עֹוד .יז וְׁ ל ֹא י ְׁרבֶ ה ּלֹו
נ ִָשים וְׁ ל ֹא יָסּור לְׁבָ בֹו וְׁ כֶסֶ ף וְׁ ָזהָ ב ל ֹא י ְׁרבֶ ה ּלֹו ְׁמאֹד .יח וְׁ הָ יָה כְׁ ִשבְׁ תֹו על ּכִ סֵ א מ ְׁמלכְׁ תֹו וְׁ כָתב לֹו ֶאת
תֹורה הז ֹאת על סֵ פֶר ִמּלִפְׁ נֵי הּכֹהֲ נִים הלְׁוִ יִם .יט וְׁ הָ י ְָׁתה עִ ּמֹו וְׁ ָק ָרא בֹו ָּכל יְׁמֵ י חיָיו לְׁמען
ִמ ְׁשנֵה ה ָ
תֹורה הז ֹאת וְׁ ֶאת החֻ ִקים הָ ֵאּלֶה ל ֲעׂש ָֹתם .כ
ִילְׁמד ְׁלי ְִׁר ָאה ֶאת ה' אֱ ֹ-להָ יו ל ְִׁשמֹר ֶאת ּכָל ִדבְׁ ֵרי ה ָ
ּוׂשמ ֹאול לְׁמען יאֲ ִריְך י ִָמים על מ ְׁמלכְׁ תֹו הּוא
לְׁבִ ל ְִׁתי רּום לְׁבָ בֹו מֵ ֶאחָ יו ּולְׁבִ ל ְִׁתי סּור ִמן ה ִּמצְׁ וָה י ִָמין ְׁ
ּובָ נָיו בְׁ ֶק ֶרב י ְִׁׂש ָר ֵאל.
 .4תוספתא סנהדרין פרק ד ,הלכה ה
רבי יוסי אומר :כל האמור בפרשת מלך  -מלך מותר בו .רבי יהודה אומר :לא נאמרה פרשה
זו אלא כדי לאיים עליהם .רבי נהוראי אומר :לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן.
 .5תלמוד בבלי ,מסכת סנהדרין ,דף כ ,עמוד ב
תניא רבי יוסי אומר :שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ :להעמיד להם מלך ,להילחם
בעמלק ולבנות להם בית הבחירה.

 .6שמואל א ,ח
יֹואל וְׁ שֵ ם ִמ ְׁשנֵהּו
ִש ָּר ֵאל .ב וי ְִׁהי שֶ ם בְׁ נֹו הבְׁ כֹור ֵ
מּואל ַויָּשֶׂ ם ֶׂאת בָּ נָּיו שֹׁפְ ִטים ְלי ְ
א וי ְִׁהי ּכאֲ שֶ ר ז ֵָקן ְׁש ֵ
אֲ בִ יָה שֹפְׁ ִטים בִ בְׁ ֵאר שָ בע .ג וְׁ ל ֹא הָ לְׁכּו בָ נָיו בדרכו [בִ ְׁד ָר ָכיו] ויִּטּו אחֲ ֵרי הבָ צע ַוי ְִקחּו שֹׁחַ ד ַויַּטּו
ֹאמרּו ֵאלָיו ִהנֵה א ָתה זָקנ ְָׁת
מּואל הָ ָרמָ ָתה .ה וי ְׁ
ִמ ְשפָּט .ד וי ְִׁתקבְׁ צּו ּכֹל זִ ְׁקנֵי י ְִׁׂש ָר ֵאל ו ָיבֹאּו ֶאל ְׁש ֵ
מּואל ּכאֲ שֶ ר
ּובָ נֶיָך ל ֹא הָ לְׁכּו בִ ְׁד ָרכֶיָך ע ָתה ִׂשימָ ה ּלָנּו מֶ לְֶך לְשָּ פְ טֵ נּו כְ כָּל הַ ּגֹויִם .ו ויֵרע הדָ בָ ר בְׁ עֵ ינֵי ְׁש ֵ
מּואל ְׁשמע בְׁ קֹול הָ עָ ם ְׁלכֹל
מּואל ֶאל ה' .ז וי ֹאמֶ ר ה' ֶאל ְׁש ֵ
ָא ְׁמרּו ְׁתנָה ּלָנּו מֶ לְֶך לְׁשָ פְׁ טֵ נּו וי ְִׁתּפּלֵל ְׁש ֵ
ֹאמרּו ֵאלֶיָך כִ י ל ֹׁא א ְֹׁתָך מָּ ָּאסּו כִ י א ִֹׁתי מָּ אֲ סּו ִמ ְמֹלְך ֲעלֵיהֶׂ ם .ח ּכְׁ כָל הּמע ֲִׂשים אֲ שֶ ר עָ ׂשּו ִמיֹום
אֲ שֶ ר י ְׁ
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ֹלהים אֲ חֵ ִרים ּכֵן הֵ ּמָ ה ע ִֹׂשים ּגם לְָך .ט וְׁ ע ָתה
ֲֹלתי א ָֹתם ִמ ִּמצְׁ ריִם וְׁ עד היֹום ה ֶזה ויעזְׁ ֻבנִי ויעבְׁ דּו אֱ ִ
הע ִ
מּואל
ְׁשמע בְׁ קֹולָם אְך ּכִ י הָ עֵ ד ָתעִ יד בָ הֶ ם וְׁ ִהּג ְׁד ָת לָהֶ ם ִמ ְשפַט הַ מֶׂ לְֶׂך אֲ שֶ ר י ְִׁמֹלְך ֲעלֵיהֶ ם .י וי ֹאמֶ ר ְׁש ֵ
ֵאת ָּכל ִדבְׁ ֵרי ה' ֶאל הָ עָ ם השֹאֲ לִים מֵ ִאתֹו מֶ לְֶך .יא וי ֹאמֶ ר זֶה י ְִׁהיֶה ִמ ְשפַט הַ מֶׂ לְֶׂך אֲ שֶ ר י ְִׁמֹלְך ֲעלֵיכֶם
ֶאת בְׁ נֵיכֶם י ִָקח וְׁ ׂשָ ם לֹו בְׁ מֶ ְׁרּכבְׁ תֹו ּובְׁ פ ָָרשָ יו וְׁ ָרצּו לִפְׁ נֵי מֶ ְׁרּכבְׁ תֹו .יב וְׁ לָׂשּום לֹו ׂשָ ֵרי אֲ לָפִ ים וְׁ ׂשָ ֵרי
נֹותיכֶם י ִָקח
חֲ ִמ ִשים וְׁ לחֲ רֹש חֲ ִרישֹו וְׁ ל ְִׁקצֹר ְׁקצִ ירֹו וְׁ לעֲׂשֹות ּכְׁ לֵי ִמלְׁח ְׁמתֹו ּוכְׁ לֵי ִרכְׁ בֹו .יג וְׁ ֶאת בְׁ ֵ
ֵיתיכֶם הּטֹובִ ים י ִָקח וְׁ נָתן לעֲבָ דָ יו.
דֹותיכֶם וְׁ ֶאת ּכ ְׁרמֵ יכֶם וְׁ ז ֵ
לְׁר ָקחֹות ּולְׁטבָ חֹות ּו ְׁלאֹפֹות .יד וְׁ ֶאת ְׁׂש ֵ
חֹותיכֶם וְׁ ֶאת
טו וְׁ ז ְׁרעֵ יכֶם וְׁ כ ְׁרמֵ יכֶם יעְׁ ׂשֹר וְׁ נָתן לְׁסָ ִריסָ יו וְׁ לעֲבָ דָ יו .טז וְׁ ֶאת עבְׁ דֵ יכֶם וְׁ ֶאת ִשפְׁ ֵ
מֹוריכֶם י ִָקח וְׁ עָ ׂשָ ה ל ְִׁמלאכְׁ תֹו .יז צ ֹא ְׁנכֶם יעְׁ ׂשֹר וְׁ א ֶתם ִת ְׁהיּו לֹו ל ֲעבָ ִדים.
חּוריכֶם הּטֹובִ ים וְׁ ֶאת חֲ ֵ
ב ֵ
יח ּוזְׁ ע ְׁק ֶתם ביֹום ההּוא ִמּלִפְׁ נֵי מלְּׁכְׁ כֶם אֲ שֶ ר בְׁ ח ְׁר ֶתם ָלכֶם וְׁ ל ֹא י ֲענֶה ה' ֶא ְׁתכֶם ביֹום ההּוא .יט
ֹאמרּו ּל ֹא ּכִ י ִאם מֶ לְֶך י ְִׁהיֶה עָ לֵינּו .כ וְׁ הָ יִינּו גם אֲ נ ְׁחנּו ּכְׁ כָל הּגֹויִם
מּואל וי ְׁ
ויְׁמָ אֲ נּו הָ עָ ם ל ְִׁשמֹע בְׁ קֹול ְׁש ֵ
מּואל ֵאת ּכָל ִדבְׁ ֵרי הָ עָ ם ויְׁדבְׁ ֵרם
ּושפָּטָּ נּו מַ ְל ֵכנּו וְׁ יָצָ א ְׁל ָפנֵינּו וְׁ ִנלְׁחם ֶאת ִמלְׁחֲ מ ֵֹתנּו .כא וי ְִׁשמע ְׁש ֵ
ְ
מּואל ֶאל אנְׁשֵ י
מּואל ְׁשמע בְׁ קֹולָם וְׁ ִה ְׁמלכְׁ ָת לָהֶ ם מֶ לְֶך וי ֹאמֶ ר ְׁש ֵ
בְׁ ָאזְׁ נֵי ה'  .כב וי ֹאמֶ ר ה' ֶאל ְׁש ֵ
י ְִׁׂש ָר ֵאל לְׁכּו ִאיש לְׁעִ ירֹו.

 .7תלמוד בבלי ,מסכת שבת דף נו ,ע"א
אמר רבי שמואל בר נחמני :כל האומר בני שמואל חטאו  -אינו אלא טועה ,שנאמר 'ויהי כי זקן
שמואל ובניו לא הלכו בדרכיו'  -בדרכיו הוא דלא הלכו ,מחטא נמי לא חטאו .אלא מה אני מקיים
'ויטו אחרי הבצע'  -שלא עשו כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל
ודן אותם בעריהם ,שנאמר (שמואל א ,ז ,טז)' :והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל
והמצפה ושפט את ישראל' ,והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן
ולסופריהן .כתנאי [=כמחלוקת תנאים]' :ויטו אחרי הבצע' – רבי מאיר אומר :חלקם שאלו
בפיהם [=מעשר ראשון הראוי להם ,שלוויים היו ,שאלו בפיהם מתוך שהיו גדולי הדור ושופטים
 לא היו מונעים מהם ,ושאר לוויים עניים מצטערים  -רש"י]; רבי יהודה אומר :מלאי הטילו עלבעלי בתים; רבי עקיבא אומר :קופה יתירה של מעשר [=יותר מן הראוי  -רש"י] נטלו בזרוע;
רבי יוסי אומר :מתנות נטלו בזרוע [מתנות  -זרוע ,לחיים וקיבה והם לא היו כהנים].
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 .8רבי מנחם המאירי (פרובנס ,המאה ה ,)14-בית הבחירה למסכת שבת ,מהד' לנגה,
ירושלים ,תשכ"ה ,עמ' 205
כהנים או לויים המכירים בעצמם שמתוך שררותם בני אדם נשמעים להם  -אין ראוי להם לשאול
חלקם ומתנותיהם [=בתרומות ומעשרות ושאר מתנות] בפיהם ,מתוך שאין בני אדם מסרבים
להם בכלום  -הרי הם כעין גוזלים לשאר עניי כהנים ,ואין צריך לומר שייזהרו שלא ליטול קופה
יתירה ,רצוני לומר :ביותר מן הראוי להם וכן שלא ליטלם בזרוע.
 .9רבי ישראל איסרלין תרומת הדשן – פסקים וכתבים סימן ריד
וטובי הקהל [= מנהיגי הקהילה] ,כשיושבים לפקח על עסקי רבים ויחידים – במקום בית דין
קיימי [= במקום בית הדין הם עומדים] [ ]...לפי שכל ציבור וציבור ,היחידים כנתונין תחת יד
הרבים ,על פיהם הם צריכים להתנהג בכל ענייניהם ,והם לאנשי עירם ככל ישראל לבית דין
הגדול או למלך.

לעיון נוסף :מנחם ֵאלון ,המשפט העברי ,ירושלים תשמ"ח; נחום רקובר ,סודו של המשפט העברי ,ירושלים
תשע"ט; אביעד הכהן " ,למהות השררה במשפט העברי" ,קובץ הציונות הדתית תשס"ב ,עמ' ;488-500
אביעד הכהן" ,שיקולים מטא-הלכתיים בפסיקת ההלכה – מתווה ראשוני" ,עיונים חדשים בפילוסופיה של
ההלכה ,א' רביצקי וא' רוזנק עורכים ,הוצאת מאגנס ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  ;279-310אביעד הכהן' " ,לא
יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה – דיני הנדרים כמקור להלכות משפט" ,משרד המשפטים ,דף פרשת השבוע
 ,131תשס"ג [=פרשיות ומשפטים ,ת"א תשע"א ,עמ' ]96-101

ב .מדינת ישראל כ'תחליף' מלכות
 .1הראי"ה קוק ,שו"ת משפט כהן ,סימן קמד סעיף טו ,עמ' שלז-שלח
נראים הדברים ,שבזמן שאין מלך ,כיון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי
של האומה ,חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה .ובייחוד נראה שגם כל
שופט שקם בישראל  -דין מלך יש לו ,לעניין כמה משפטי המלוכה ,ובייחוד למה שנוגע
להנהגת הכלל ...הסברא קיימת ,דלעניין משפט המלוכה ,שנוגע להנהגת הכלל ,ודאי גם
שופטים מוסכמים ונשיאים כלליים במקום מלך הם עומדים .וסעד לדבר הוא לשון הרמב"ם
(הלכות סנהדרין ד ,יג)" :ראשי גלויות שבבבל  -במקום מלך הן עומדים ,ויש להם לרדות
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את ישראל בכל מקום" .וקל וחומר שנשיאים המוסכמים באומה ,בזמן שהיא בארצה
ובשלטונה ,באיזו מדרגה שהיא ,שהועמדו בשביל הנהגת האומה...
 .2הרב שאול ישראלי ,עמוד הימיני ,סימן ז ,עמ' נח-נט
"אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא ,כיהושע
שמינהו משה רבינו ובית דינו וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו" (רמב"ם הל'
מלכים א ,ג).
נראה לפענ"ד שכל דינו של הרמב"ם לענין מלך לא נאמר אלא כשמתמנה שלא מדעת העם
ושלא על ידי בחירה מידם ,ובזה הוא שצריך נביא וסנהדרין של שבעים ואחד ,ובלא זה לא
חל המינוי .כי מכיוון שהיא שררה על הציבור לא יתכן שיוכל מי להרכיבו עליהם אם לא
בהסכמת הנבואה ובית דין הגדול .ובדומה לזה היו כל אותם מינויים שציין הרמב"ם .כי
יהושע לא נתמנה על ידי ישראל אלא משה רבנו נצטווה למנותו לעיני העם דהיינו סנהדרין
(יומא עג ע"ב) ,וכן שמואל שמינה שאול ודוד לא היו בשאלת פיהם כלל .ובאופן זה הוא
שאמרו שאין מעמידים מלך אלא על ידי נביא וסנהדרי גדולה.
אבל כל שהעם עצמו מסכים למנותו על ידי דרך בחירות ,או באיזו שהיא צורה אחרת ,בזה
אין צורך לשום נביא וסנהדרין ,אלא ודאי חל המינוי ויש לו תוקף ודין מלך ,כי מכיוון שהעם
מסכים לשררה זו ,מה לנו עוד ...מעתה יוצא שכל המינויים הממלכתיים שיעשו בישראל
בדרך של בחירות שבהם יכריע רוב העם יהא להם תוקף וסמכות .ומסתבר לפענ"ד שכשם
שיכולים למנות איש אחד כראש ושופט ,כמו כן אפשר למנות מועצה שביחד יהיו לה
הסמכויות הללו .ולפי זה נראה כי מועצת ממשלה שתבחר בדרך של בחירות נכונות יהא לה
סמכות בכל מה שנוגע להנהלת האומה כאותה סמכות שהיה למלך ישראל.

ג .סמכות וחריגה מסמכות
 .1דברים לא ,ב
בן מאה ועשרים שנה אנכי היום ,לא אוכל עוד לצאת ולבוא ,וה' אמר אלי לא תעבר את הירדן
הזה.
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 .2מדרש ורש"י
יכול שתשש כוחו? תלמוד לומר" :לא כהתה עינו ולא נס לחֹה" (לקמן לד ,ז) .אלא מהו "לא
אוכל"?  -איני רשאי .מלמד שניטלה ממני הרשות וניתנה ליהושע .דבר אחר" :לצאת ולבוא"
 בדברי תורה ,מלמד שנסתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה. .3במדבר א ,נא
יֹורידּו אֹתֹו הלְׁוִ יִם ּובחֲ נֹת ה ִּמ ְׁשּכָן י ִָקימּו אֹתֹו הלְׁוִ ִים וְׁ הזָר ה ָק ֵרב יּומָ ת.
ּובִ ְׁנסֹע ה ִּמ ְׁשּכָן ִ
 .4דברי הימים ב ,כו ,יח
ֹאמרּו לֹו ל ֹא לְָׁך עֻזִ יָהּו לְׁה ְׁק ִטיר לה' ּכִ י לּכֹהֲ נִים בְׁ נֵי אהֲ רֹן ה ְׁמ ֻקדָ ִשים
ויע ְׁמדּו על עֻזִ יָהּו הּמֶ לְֶך וי ְׁ
לְׁה ְׁק ִטיר צֵ א ִמן ה ִּמ ְׁקדָ ש ּכִ י מָ על ְָׁת...
 .5ערכין דף יא ,ע"ב
אמר אביי ,נקיטינן :משורר ששיער בשל חבירו  -במיתה ,שנאמר (במדבר ג) "והחונים לפני
המשכן קדמה לפני אהל מועד וגו' והזר הקרב יומת" .מאי זר? אילימא [=אם נאמר] זר ממש,
הכתיב חדא זימנא! [=הרי כבר נכתב פעם אחת] .אלא לאו זר דאותה עבודה .מיתיבי :משורר
ששיער ומשוער ששורר  -אינן במיתה אלא באזהרה!
תנאי היא [=מחלוקת תנאים היא] ,דתניא :מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהלך לסייע בהגפת
דלתות אצל רבי יוחנן בן גודגדא .אמר לו :בני ,חזור לאחוריך ,שאתה מן המשוררים ולא מן
השוערים; מאי לאו בהא קמיפלגי ,דמר סבר :מיתה היא ,וגזרו בה רבנן; ומר סבר :אזהרה
היא ,ולא גזרו בה!...
 .6משנה תורה לרמב"ם ,הלכות כלי המקדש פרק ג הלכה יא
לוים שעבדו עבודת הכהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו חייבין מיתה בידי שמים
שנאמר ולא ימותו ,אבל כהן שעבד עבודת לוי אינו במיתה אלא בלא תעשה
 .7שו"ת הרמ"א ,מהדורת זיו ,ירושלים תשל"א ,סימן עג
ודבר פשוט שאין כוח [=סמכות] לטובי העיר לתקן דבר כי אם על פי הדין והמשפט ...ואין
לרבים כוח לגזול את היחיד ...ולכן פשוט הוא שאין כוח ביד בני העיר לתקן תקנות ,רק מה
שבידם מכוח הדין ,ולא מה שתעלה על רוחם .וזה לא היה ולא יהיה.
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 .8ספר תקנות קהילת וירונה שבאיטליה משנת תע"ה ()1714
ולא יוכל הגזבר לפרוע לשום מלמד או לעשות איזה הוצאה אם לא יהיה לו מנדאט"ו
[=מנדט ,רשות] ממעלת הממונים.

 .9רמב"ם הלכות גזלה ואבדה ה ,יב-יג
וכן מלך שמשים מס על בני העיר או על כל איש ואיש דבר קצוב משנה לשנה או על שדה
ושדה דבר קצוב .או שגזר שכל מי שיעבור על דבר זה יילקחו כל נכסיו לבית המלך .או כל מי
שימצא בשדה בשעת הגורן הוא ייתן המס שעליה בין שהיה הוא בעל השדה בין שאינו בעל
השדה .וכל כיוצא מדברים אלו אינו גזל וישראל שגבה אותן למלך אינו בחזקת גזלן והרי
הוא כשר .והוא שלא יוסיף ולא ישנה ולא יקח לעצמו כלום .וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו
ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצירו אינה גזל ומותר ליהנות בה והלוקחה מן המלך
הרי היא שלו ואין הבעלים מוציאין אותה מידו .שזה דין המלכים כולם ליקח כל ממון
שמשיהם כשכועסין עליהם והרי המלך הפקיע שעבודן ונעשית חצר זו או שדה זו כהפקר וכל
הקונה אותה מן המלך זכה בה .אבל מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני המדינה שלא
בדינין שחקק הרי זה גזלן והלוקח ממנו מוציאין הבעלים מידו.
 .10שו"ת מהרשד"ם ,יורה דעה ,סימן קעה
שאלה :חבר' ת"ת אשר פה שאלוניקי יש חצרות והקדשות להיות פירותיהם לפרנסת החברה
יע"א .ובאחד מן השנים הסכימו פרנסי החברה הסכמה אחת הלא היא שלא יוכל שום פרנס
מפרנסי החברה לקנות שום דבר בנכסי הקדש לא ביוקר ולא בזול לא במדודים ולא בהמתנה
בשום אופן בעולם .גם לא יהיה כוח לפרנסים המשרתים למכור לשום פרנס שום דבר מנכסי
ההקדש בשום זמן בעולם .ונמצא באחד מהשנים הסכימו פרנסים המשרתים באותה השנה
למכור חצר אחת מחצרות החברה באומרם שיימשך יותר ריוח מדמי מכירת החצר מהנמשך
משכירות החצר .ומכרוהו לשמעון א' מהפרנסים המשרתים בשנה ההיא .והחזיק בו שמעון
עד היום הזה .והנה אמת נכון הדבר שבעת המכירה נתעוררו רבים מאנשי הק"ק למחות בידי
הפרנסים המוכרים ולא עלה בידם למחות במכירה.
ויהי היום ,אחרי שנתמנו פרנסים אחרים בחברת ת"ת ,נתנו אל לבם לעורר על מכירת החצר
ומבקשים לחזור ולזכות בחצר הנזכרת ,וטוענים שאותה המכירה שמכרו הפרנסים הראשונים
הרי היא בטלה מעיקרא מכמה טענות .ראשונה כי עם היות שהפרנסים המוכרים – לשם שמים
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נתכוונו ,מכל מקום לא היה כוח בידם למכור החצר מכמה טעמים .אחד מצד ההסכמה
שהסכימו הפרנסים שלא יוכל שום פרנס לקנות שום דבר מנכסי הקדש ולא יוכלו שאר הפרנסים
למכור שום דבר .וכיון שמכרו מה שלא היה כוח בידם  -בטל המכירה.
והטעם השני כי הפרנסים האלו חקרו ודרשו מעל ספר הזכרונות מהקדשות החברה ומצאו כתוב
שהחצר הנזכר שנמכר לשמעון קנאוהו בעד סך מ"ב אלפים לבנים ונתפרש שם שנכנסו במקח
החצר הנזכר כמה סכום שהקדישו אותם הבעלים על מנת לקנות בהם קרקע לחברה ומקצתה
הוקדשו על מנת שיכנסו במקצת החצר הנזכרת ,כאשר כל זה מפורש בכתב יד הסופר הנאמן
שהיה משרת בימים ההם ועתה איננו כי נפטר לבית עולמו .וא"כ טועני' הפרנסים המערערים על
המכירה דכיון שאותם המעות שנכנסו במקנת החצר הנ"ל הוקדשו על מנת לקנות מהם מולקייש
והפרנסים הקונים עשו שליחות הבעלים וקנו החצר הנ"ל ,הרי חל קדושת אותו ההקדש באותו
חצר לשם הבעלים ואין כח שום אדם אחר כך להפקיעו מאותו החצר ולשנותו לדבר אחר.
ומה גם בנדון זה שלא קנו מאות' דמים חצר אח' לקיים צואת המקדישי' ומ"ג כי לפי מה שפורש
שיש מן המקדישים שהכניסו דמיהם בפי' במקנת חצר זו ואעפ"י שלא פורש זה ע"י עדים מ"מ
כיון שנמצא כתוב בכתיבת יד הנאמן הסופר שהיה בימים ההם הרי נאמן כבי תרי וא"כ בטל
המכירה הנזכרת מעיקרא ותחזור החצר אל ההקדש הנ"ל ומלבד אלה טוענים הפרנסים כיהחצר
הנז' מכרוהו הפרנסי' המוכרים בלי הכרזה כלל ולא גרע מקרקעות יתומי' שצריך הכרזה וכל
שלא הוכרז לאו כלום הוא ועוד טוענים על המוכרים אותו מה ראו למכור חצר כזה כי אין כמוהו
בכל הארץ לשבח ויופי וחדש ממש והוא עדי עדית מכל החצרי' הנמצאים אל החברה כי היה
ראוי להם למכור מחצרות הגרועים ולהניח המשובח ומה גם אחרי שומעם קול המון מערערים
על המכירה כ"ש שלפי הטעמים הנ"ל יראה כי המכירה בטלה מעיקרא על כל הטענות הנ"ל יורינו
מורינו אם הדין עם המערערים על המכירה אם לא :
תשובה :הרא"ש ז"ל כתב בתשובה כלל י"ג וז"ל בתים של הקדש נמכרים לצורך הקדש ע"י
בעלים שהקדישום או ע"י שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר .הא לך מתשובה זו שצריך ז'
טובי העיר במעמד אנשי העיר .גם תנאי שני שיהיה המכר' לצורך הקדש .הא אם חסר א' מאלו
הב' דברים ,המכר לא הוי מכר .וידוע שחברת ת"ת לא היתה צריכה למכירת קרקע כזה בפרט
בהיות הקרקע הזה המובחר מכל קרקעות חברת ת"ת ,והיתה עדי עדית ,וגם כי היה ברשות
חכמי העיר מכל מקום נראה שצריך שיהיה במעמד אנשי העיר.
ואינו נקרא מעמד אנשי העיר אם לא נמצאו יחד כל ראשי הקהילות .כן נראה לע"ד .אמת כי
מתשובת הרא"ש יש מקום קצת לכאור' להקל כי כתב בתשובה על הקדש שנמכר ,זה אומר
שנמכר ע"י ז' טובי העיר והמערער מכחיש ואומר שלא היו ז' טובי העיר ,וכתב שם שז' טובי
העיר אין פירוש שיהיו ז' טובי העיר חשובים בחכמה ובעושר אלא ז' אנשים שהעמידום עליהם
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צבור פרנסים סתם ענייני אותו העיר ,והרי הם כאפוטרופסים עליהם ,האמת שגם שם כתוב
וז"ל מן הירושל' במה אנן קיימין אם כשקבלו עליהם אנשי העיר אפי' א' ואם שלא קבלו עליהם
אפי' מאה בעסק זה אין ממכרו ממכ' ומסי' בעמיד' בסתם לפקח על עסקי צבור כלו' שהעמידו
עליהם הצבור ז' פרנסי סתם לפקח על עסקי צבור לפיכ' כשהם ז' יש להם רשות לכל דבר כאלו
עשו כן כל בני העיר אעפ"י שלא העמידו אותם עד"ז בפי' אבל פחות מז' אין כחם שוה להיותם
ככל בני העיר עד שיטילו רשות בפי' מבני העיר ע"כ.
ומכאן היה נראה בנ"ד כיון שאלו פרנסי החברה נתמנו סתם על כל צרכי החברה ,הרי הם כאלו
מכרו מדעת בני העיר כך נראה לכאורה...
ונרא' שהרשב"א והרא"ש חולקים כיון שהרא"ש לא חלק כלל אלא סתמא קאמר שצריך ז' ע"י
בני העיר .וכן נר' שדומ' ע"י הבעלי' שהקדישום דכמו דהתם הוי דוקא גם בז' טובי העיר ע"י בני
העיר.
עוד טעם אחר היה נראה לבטל המכר ,שהרי נכסי הקדש ונכסי יתומים צריכים הכרזה ,וחצר
זה לא הוכרז ,א"כ טעו בדבר משנה וחוזר.
גם טענה זו נראה שהרשב"א מבטל אותה במה שכתב שם שאם היה כוח בצבור לשנות הקדש
זה ,אפילו מכרו בלא הכרזה מכרם קיים .וא"כ אם היה צריך לראות וליד' בנ"ד אם היו יכולים
הצבור לשנות חצר זה אם לא ואם היו יכולים לשנות לא היה צריך הכרזה לדעת הרשב"א ז"ל.
אך מכל מקום נראה דודאי שלא היו יכולים הפרנסים לעשות מה שעשו ,אחר שיש הסכמה
כתובה שלא יוכל שום פרנס לקנות שום דבר מנכסי החברה כנזכר בשאלה .ולא גרע זה מטעם
מחאה כתב הרשב"א בתשובה הנזכרת שכתב שהוא טעם שהמכר בטל ,שגם בני העיר נראה שלא
היו יכולים לשנות שום דבר בחצר הזה ,אחר שרוב המעות שבהם קנו הפרנסים הראשונים החצר
הנ"ל נכנסו מאת המקדישים על מנת כך ,ואם כן אין רשות בעולם לקנות שום הדיוט חצר זה,
ולא לפרנסים למוכרו ,וא"כ חזר הדין למה שכתב שם הרשב"א שכל בית דין שמוכרים קרקע
של אחרים ,כקרקע של יתומים או של הקדש או של ב"ח ,צריכים הכרזה ,וכל שמכרו בלא הכרזה
 נעשו כטועים בדבר משנה וחוזר.ומטעם זה נראה שאפי' שחכמי העיר נתנו רשות לפרנסים שבאותו זמן למכור ,אין המכר מכר
כיון שטעו בדבר משנה ,דודאי הקדש זה לא היו רשאים הצבור לשנותו מהטעמים שהזכרתיו.
לפיכך כל שלא דקדקו בשימתו ולא הוכרז –חוזר ,כטועה בדבר משנה.
עוד נראה לי טעם גדול לביטול מכר זה שהרי כתב הרשב"א כשהעמיד הציבור שבעה פרנסים
סתם לפקח על עסקי הצבור ,לפיכך כשהם שבעה  -יש להם רשות לכל דבר כאילו עשו כן כל בני
העיר אעפ"י שלא העמידו על דבר זה בפירוש .אבל פחות משבעה  -אין בהם שווה להיותם ככל
בני העיר עד שייטלו רשות בפירוש מבני העיר .עד כאן.
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ואם כן נראה בעיני שכמו שכשמעמידים ז'  -מה שעשו הז' עשוי ,ופחות אחד  -אינו כלום עד
שייטלו רשות מבני העיר כך כשמנהג העיר להעמיד ז' ,אם חסר אחד מהם  -מעשיהם בטלים עד
שייטלו רשות מבני העיר.
ובנדון דנן הוה להו כאילו חסר אחד ,שכיוון שהקונה היה אחד מהפרנסים  -אין כאן אלא שישה.
ונמצא שהמכר בטל באופן דמכר זה בטל לדעת הרא"ש הדבר ברור ,ואפילו היה הרשב"א חולק
בדבר ,היינו יכולים לומר העמד קרקע בחזקתו כיון דאיכא ספקא דדינא כ"ש שכבר הסכמנו
בנדון זה דעת הרשב"א עם דעת הרא"ש מן הטעמים הנזכרים לעיל ,כך נראה לי.
ואם אמור יאמר הקונה שהוציא בחצר שישלימו לו ההוצאות ,גם זה למדנו מתשובת הרשב"א
הנ"ל שדין זה יש לקונה עם פרנסי החברה שמכרו לו החצר ועליהם מוטל אחריות ,כמ"ש
הרשב"א בסוף התשו' הנז' סי' תר"ח הנלע"ד כתבתי וחתמתי שמי.

ד .הפקעת מקרקעין
 .1מלכים א ,כא
א וי ְִׁהי אחר ה ְׁדבָ ִרים הָ ֵאּלֶה ּכ ֶֶרם הָ יָה ְׁלנָבֹות היִזְׁ ְׁרעֵ אלִי אֲ שֶ ר בְׁ יִזְׁ ְׁרעֶ אל ֵאצֶ ל הֵ יכל א ְׁח ָאב מֶ לְֶך
יתי
יהי לִי ְלגַן ָּי ָּרק ּכִ י הּוא ָקרֹוב ֵאצֶ ל בֵ ִ
ש ְֹׁמרֹון .ב ַויְדַ בֵ ר ַא ְח ָּאב ֶׂאל נָּבֹות לֵאמֹׁר ְתנָּה לִי ֶׂאת כ ְַר ְמָך וִ ִ
וְׁ ֶא ְׁתנָה לְָׁך ת ְׁח ָתיו ּכ ֶֶרם טֹוב ִמּמֶ נּו ִאם טֹוב בְׁ עֵ ינֶיָך ֶא ְׁתנָה לְָׁך כֶסֶ ף ְׁמ ִחיר זֶה .ג וי ֹאמֶ ר נָבֹות ֶאל א ְׁח ָאב
חָ לִילָה ּלִי מֵ יהוָה ִמ ִת ִתי ֶאת נחֲ לת אֲ בֹתי ָלְך .ד ויָב ֹא א ְׁח ָאב ֶאל בֵ יתֹו סר וְׁ זָעֵ ף על הדָ בָ ר אֲ שֶ ר ִדבֶ ר
בֹותי וי ְִׁשּכב על ִמּטָ תֹו ויסֵ ב ֶאת ָּפנָיו וְׁ ל ֹא ָאכל
ֵאלָיו נָבֹות היִזְׁ ְׁרעֵ אלִי וי ֹאמֶ ר ל ֹא ֶא ֵתן לְָׁך ֶאת נחֲ לת אֲ ָ
אכֵל לָחֶ ם .ו ויְׁדבֵ ר ֵאלֶיהָ
לָחֶ ם .ה ו ָתב ֹא ֵאלָיו ִאיזֶבֶ ל ִא ְׁשתֹו ו ְׁתדבֵ ר ֵאלָיו מה זֶה רּוחֲ ָך סָ ָרה וְׁ ֵאינְָׁך ֹ
ּכִ י אֲ דבֵ ר ֶאל נָבֹות היִזְׁ ְׁרעֵ אלִי ָואֹמר לֹו ְׁתנָה ּלִי ֶאת ּכ ְׁר ְׁמָך בְׁ כֶסֶ ף אֹו ִאם חָ פֵץ א ָתה ֶא ְׁתנָה לְָׁך כ ֶֶרם
ת ְׁח ָתיו וי ֹאמֶ ר ל ֹא ֶא ֵתן לְָׁך ֶאת ּכ ְׁר ִמי .ז ות ֹאמֶ ר ֵאלָיו ִאיזֶבֶ ל ִא ְׁשתֹו א ָתה ע ָתה תעֲׂשֶ ה ְׁמלּוכָה על
י ְִׁׂש ָר ֵאל קּום אֱ כָל לֶחֶ ם וְׁ יִטב לִבֶ ָך אֲ ִני ֶא ֵתן לְָׁך ֶאת ּכ ֶֶרם נָבֹות היִזְׁ ְׁרעֵ אלִי .ח ו ִתכְׁ תֹב ְׁספ ִָרים בְׁ שֵ ם
א ְׁח ָאב ות ְׁחתֹם בְׁ ח ָֹתמֹו ו ִת ְׁשלח הספרים [ ְׁספ ִָרים] ֶאל הזְׁ ֵקנִים וְׁ ֶאל הח ִֹרים אֲ שֶ ר בְׁ עִ ירֹו הי ְֹׁשבִ ים ֶאת
הֹושיבּו ְׁשניִם אֲ נ ִָשים
הֹושיבּו ֶאת נָבֹות בְׁ ר ֹאש הָ עָ ם .י וְׁ ִ
נָבֹות .ט ו ִתכְׁ תֹב ב ְׁספ ִָרים לֵאמֹר ִק ְׁראּו צֹום וְׁ ִ
ֹלהים וָמֶ לְֶך וְׁ הֹוצִ יאֻ הּו וְׁ ִס ְׁקלֻהּו וְׁ ָימֹת .יא ויעֲׂשּו אנְׁשֵ י עִ ירֹו
בְׁ נֵי בְׁ לִיעל נֶגְׁ דֹו וִ יעִ דֻהּו לֵאמֹר בֵ רכְׁ ָת אֱ ִ
הזְׁ ֵקנִים וְׁ הח ִֹרים אֲ שֶ ר הי ְֹׁשבִ ים בְׁ עִ ירֹו ּכאֲ שֶ ר שָ לְׁחָ ה אֲ לֵיהֶ ם ִאיזָבֶ ל ּכאֲ שֶ ר ָּכתּוב ב ְׁספ ִָרים אֲ שֶ ר
שָ לְׁחָ ה אֲ לֵיהֶ ם .יב ָק ְׁראּו צֹום וְׁ ה ִֹשיבּו ֶאת נָבֹות בְׁ ר ֹאש הָ עָ ם .יג ו ָיבֹאּו ְׁש ֵני הָ אֲ נ ִָשים בְׁ נֵי בְׁ לִיעל וי ְֵׁשבּו
ֹלהים וָמֶ לְֶך ויֹצִ אֻ הּו ִמחּוץ לָעִ יר
נֶגְׁ דֹו ויְׁעִ דֻהּו אנְׁשֵ י הבְׁ לִיעל ֶאת נָבֹות ֶנגֶד הָ עָ ם לֵאמֹר בֵ רְך נָבֹות אֱ ִ
וי ְִׁס ְׁקלֻהּו בָ אֲ בָ נִים ו ָימֹת .יד וי ְִׁשלְׁחּו ֶאל ִאיזֶבֶ ל לֵאמֹר סֻ קל נָבֹות ו ָימֹת .טו וי ְִׁהי ּכִ ְׁשמֹע ִאיזֶבֶ ל ּכִ י
סֻ קל נָבֹות ו ָימֹת ות ֹאמֶ ר ִאיזֶבֶ ל ֶאל א ְׁח ָאב קּום ֵרש ֶאת ּכ ֶֶרם נָבֹות היִזְׁ ְׁרעֵ אלִי אֲ שֶ ר מֵ ֵאן ל ֶָתת לְָׁך
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בְׁ כֶסֶ ף ּכִ י ֵאין נָבֹות חי ּכִ י מֵ ת .טז וי ְִׁהי ּכִ ְׁשמֹע א ְׁח ָאב ּכִ י מֵ ת ָנבֹות וי ָָקם א ְׁח ָאב ל ֶָרדֶ ת ֶאל ֶּכ ֶרם נָבֹות
היִזְׁ ְׁרעֵ אלִי ל ְִׁר ְׁשתֹו .יז וי ְִׁהי ְׁדבר ה' ֶאל ֵא ִליָהּו ה ִת ְׁשבִ י לֵאמֹר .יח קּום ֵרד ל ְִׁקראת א ְׁח ָאב מֶ לְֶך י ְִׁׂש ָר ֵאל
אֲ שֶ ר בְׁ ש ְֹׁמרֹון ִהנֵה בְׁ כ ֶֶרם נָבֹות אֲ שֶ ר יָרד שָ ם ל ְִׁר ְׁשתֹו .יט וְׁ ִדב ְׁר ָת ֵאלָיו לֵאמֹר ּכֹה ָאמר יְׁהוָה הֲ ָרצ ְׁח ָת
וְׁ גם י ָָר ְׁש ָת?
 .2תוספות סנהדרין כ ,ע"ב ד"ה מלך מותר
תימה למה נענש אחאב על נבות כיון שלא רצה למכור לו כרמו? ועוד דבפרק הכונס צאן לדיר
(ב"ק ס ,ע"א) קאמר דדוד שאל אם היה יכול להחליף גדישין של שעורין מישראל לתת בפני
בהמתו?
א .וי"ל דבפרשת המלך 'יקח ונתן לעבדיו' ולא לעצמו
ב .ועוד י"ל דבחנם היה יכול ליקח אם היה רוצה אבל כשהיה שואל אחאב שימכרו לו
חשב נבות שרשות בידו לומר לא אמכור.
ג .עי"ל דנענש לפי ששאל הכרם לעשות עבודה זרה דכתיב 'והיה לי לגן ירק' כמו
'המתקדשים והמטהרים אל הגנות' (ישעיהו סו ,יז)
ד .והנקדן תירץ דאינו מותר רק בשדות הרחוקים מן העיר דלא מעלי כל כך ,אבל כרם
נבות היה אצל היכל אחאב בשומרון;
ה .ועי"ל דדוקא בשדה מקנה אבל שדה אחוזה שירש מאבותיו לא ,כמו שהשיב נבות
'חלילה לי מתתי נחלת אבותי לך'
ו .אי נמי דפרשת המלך לא נאמרה רק על המלך שנמלך על כל ישראל ויהודה ומאת המקום
ואחאב לא מלך על יהודה וגם לא מלך מאת המקום :
 .3משנה סנהדרין א ,ה
ואין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.
 .4משנה סנהדרין פרק ב משנה ד
ומוציא [=המלך] למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד.
ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו.
דרך המלך אין לו שיעור.
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 .5רש"י
"לעשות לו דרך" – לשדהו ולכרמו.
 .6רבי מאיר הלוי אבולעפיה (ספרד ,מאה י"ג) ,יד רמה
יש אומרים 'פורץ גדרות אחרים – לעשות לו דרך לשדהו ולכרמו' .ולאו מילתא היא מדקתני עלה
[=אין זה דבר (שראוי לאומרו) ,שהרי שנינו על הלכה זו] 'דרך המלך אין לה שיעור' .ואי סלקא
דעתך שאית ליה רשותא למיעבד דרך קבועה [=ואם יעלה על דעתך לומר שיש למלך רשות לעשות
דרך קבועה] לשדהו ולכרמו ,אמאי [=מדוע] 'אין לה שיעור'? ותו ,הא לא מכרעא מילתא למימר
דשקיל ארעא דאחריני לגמרי [=ועוד ,לא מוכרע הדבר שיוכל המלך ליטול קרקע של אחרים
לגמרי ,לצמיתות]?
אלא הכין פירושא ,דהיכא דאזיל למלחמת הרשות ,אי נמי לכל היכא דבעי ולא אפשר ליה
למיעבר משום גודא דקאי באפיה ,לא מחייבינן ליה למיהדר ולמיזל מאורחא אחריתי ,אלא
כ יוון דקאי התם פורץ לעשות לו דרך=[ .אלא כך הוא הפירוש :במקום שהמלך הולך
למלחמת הרשות ,או למקום שהוא מבקש ללכת אליו ואינו יכול לעבור מפני קיר שחוסם
אותו וניצב בדרכו ,אין מחייבים אותו לחזור על עקביו וללכת בדרך אחרת ,אלא כיוון שהוא
עומד שם – פורץ לעשות לו דרך].
והיינו דקתני עלה [=וזהו ששנינו] 'דרך המלך אין לו שיעור' ,אלא פורץ והולך כדי שיוכלו
מחנותיו והעם אשר ברגליו לעבור ,ואין אומרים יפרוץ כדי שיוכל אחר לעבור ויעברו אחד
אחד ,בזה אחר זה ,אלא פורץ והולך .והני מילי כולהו – לפי שעה נינהו ,אבל לאחזוקי בגופה
של קרקע לנפשיה [=ודברים אלה כולם – רק לפי שעה ,אבל להחזיק בגוף הקרקע לעצמו],
כדי שיהא דרך קבוע לשדהו ולכרמו – לא.
 .7רמב"ם ,הלכות מלכים ד ,ו
ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו אם אין להם
מה יאכלו אלא משם ,ונותן דמיהן ,שנאמר ואת שדותיכם ...וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו.
 .8שו"ת הרמ"ז [ר' משה זכות] ,סימן לז
ראובן ושמעון ובנות יתומות לוי אחיהם ז"ל השותפים משכירים בית הכנסת אחד לקק"י [=קהל
קדוש ישמרם צורם ויגאלם] זה כמה ימים ושנים .ויהי אחרי ימים רבים נפלו ביניהם דברי ריבות
על דבר בניין אחד שהיו רוצים ממוני בית הכנסת הנ"ל לעשות בתוכו ,וקראו האחים הנ"ל לפני
בית דין שבעיר ,אך לא היטו הממונים את אזנם ,ומיאנו לדון בדיני ישראל והלכו בערכאות עכו"ם.
שמה טענו גם כן האחים שירדו [=בני הקהילה] עמהם לדין ישראל ,כי כן הוא משפט בני ישראל
74

הכשרים ,ובדיקריט"י [=צווים] שניתנו מאת המלכות לק"ק בכללם הורשו להעמיד בית דין ישראל
בעיר ,ולכוף כל בעל דין לירד לפניהם ...כל זה טענו התרו והודיעו להם האחים כמה וכמה פעמים,
ועל כל אלה ביטלו התמיד בבית הכנסת הגדולה ,וצעקו מרה בוועד טובי העיר ,כנראה באר היטב
מהעדויות והפרוציס"י [= ,processiהליך משפטי] שבידם ,ולא שוה להם ולא סרו הממונים
מדרכם .בין זה ובין זה פסקו מעלות הסינאט"ו [=בית הנבחרים של השלטון באותה מדינה] על
ההפרשות [=המחלוקות] הנ"ל ודנו לזכות האחים .ואף-על-פי-כן שוב פעם אחרת חננו קולם
הממונים וביקשו מאת המלך שיתן להם כוח ורשות ושלטנות לבנות כפי מה שחשבו לעשות ,יען כי
בדיני אומות העולם דין הוא שאיש איש שיש לו בית או שדה הסמוך לבית תפלתם  -חייב לתתה
לו בדמיה כל זמן ועידן שתצטרך להבניין הבית ההוא ,ואם רוח אחרת עמו [=והוא מסרב] ,לוקחים
אותה ממנו ביד רמה ובחזקה .אשר לכן ,בהצטרך לבית הכנסת לעת עתה בית האחים והיזק
ראייתה לבנות ולהרחיב מקומה ,דין הוא שתינתן להם בכח נגד רצון האחים.
תשובת ר' יחיאל פינצי מפירנצה :מכל מקום ליכא מאן דסבר [=אין מי שסובר] דיכולין
הציבור לגזול את היחיד כבנדון דנן ,דאטו [=האם] משום דרבים [הם]  -גזלנים נינהו
[=הם]?  ...ואם כן ליכא מאן דפליג בנדון דנן דחייבים מעלת ממוני בית הכנסת הנ"ל להחזיר
הבית על מכונו הראשון לכל הוצאותיהם לקול האות הראשון [=על פי תביעתם הראשונה]
שיתבעום האחים הנ"ל ,הואיל ועשו עמהם שלא כדין תורתנו הקדושה .ואם יאמרו מעלת
הממונים הנ"ל דלאו בכוח גזלנות קא אתו [=הם באים] ,אלא רוצים לשלם כל מה שהם
לוקחים משלהם ...ועתה הנם מוכנים לפרוע הכל על ידי אנשים בקיאים בשומא ,כל זה איננו
שווה להם כל עוד שהאחים הנ"ל אינם מתרצים ומתפייסים בזה דגזלנותא הוי אפילו על
מנת לשלם ..וגדולה מזו כתב הרמב"ם [=הלכות גזילה א ,ט] 'כל החומד עבדו או אמתו או
ביתו וכליו ש חבירו ,או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו ,והכביד עליו ברעים [=שלח אליו
מכרים שישדלוהו למכור] והפציר בו עד שלקחו ממנו ,ואף-על-פי שנן לו דמים רבים  -הרי
זה עובר בלא תעשה ,שנאמר 'לא תחמוד' וכו' ' ...ולפי זה בנדון דנן נמצינו למדין דלדברי הכל
קא עברי מעלת הממונים בלאו ד'לא תחמוד' הואיל ולא נתרצו האחים הנ"ל ,וחייבים
להחזיר הכל לבעלים .ואם יאמרו מעלת הממונים הנ"ל דיפה כוח הקדש מכוח הדיוט ,והלכך
יוכלו לכוף להאחים הנ"ל לדבר מצווה כזו לרומם את בית אלקינו ,אין זו מן השם לבנות
בית ה' בלא צדק ועליותיו בלא משפט דאין עבירה [=יכולה להפוך להיות] מצוה ...וכל שכן
שאין לרבים ולהקדש להזיק הקדש אחר ולא להדיוטות בשום היזק שבעולם ...ומצינו למדין
בנדון דנן שכל מה שעשו מעלת הממונים בבית הכנסת הנ"ל ,הכל הוא כנגד דין תורתנו
הקדושה והלכך חייבים להחזיר עטרת בית הכנסת ליושנה ולמתכונתה הראשון...
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תשובת ר' משה זכות :פשיטא שכל מה שעשו הממונים הנזכרים נגד האחים הנזכרים ,שלא
כדין עשו ,ואינו אלא עושק וגזל ,כדכתיב (מיכה ב,ב)" :וחמדו שדות וגזלו ,ובתים ונשאו,
ועשקו גבר וביתו ,ואיש ונחלתו" .וכן גם הם עשו בבית של אחרים כאדם העושה בשלו ,סתרו
והרסו כותל המבדיל בין האחים ובין השכנים ...ואף-על-גב דיהבי דמי [=שמשלמים הם דמי
פיצויים]  -מכל מקום חמסני מקרו [=נקראים חמסנים ,גזלנים] ...ואם בנימוסי העכו"ם
ובחוקותיהם יש כוח ואל [=יכולת] לבית תפלתם לקחת קרקע שאינו שלו להרחיב גבולו,
לא באלה חלק יעקב .צא ולמד מדוד מלך ישראל שלבנות הבית לה' הוצרך ללכת הוא בעצמו
לבקש מאת ארונה היבוסי שימכור לו שדהו כרצונו ,דאפילו במתנה לא רצה לקחתו כדי
שלא יהיה נראה כאונס...
לעיון נוסף :א' הכהן" ,וכי הרבים גזלנים הם? על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי",
שערי משפט ( 1תשנ"ז)" ;39-54 ,אחת שאלה ועשר תשובות" – על מאבקו של רבי משה זכות ובני דורו
לשימור האוטונומיה השיפוטית היהודית וההגנה על זכויות היחיד ,ספר הזיכרון למאיר בניהו ,ירושלים
תשע"ט ,עמ'  ;407-473בג"ץ  96/2390קרסיק נ' מדינת ישראל ,מינהל מקרקעי ישראל ,פ''ד נה(.625 )2

ה .הבטחה מנהלית
 .1חוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג1973-
סעיף  :1חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה.
סעיף  :2הצעה :פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה ,אם היא מעידה על גמירת דעתו
של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה
בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור.
סעיף  :12תום לב במשא ומתן(.12 :א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם
לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב( .ב)צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד
השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה ,והוראות
סעיפים  13 ,10ו 14-לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א– ,1970יחולו
בשינויים המחוייבים.
 .2דברים פרק ו ,יז-יח
ית הַ יָּשָּ ר וְ הַ ּטֹוב בְׁ עֵ ינֵי ה'
שָ מֹור ִת ְׁש ְׁמרּון ֶאת ִמצְׁ ֹות ה' אֱ ֹ-להֵ י ֶכם וְׁ עֵ ד ָֹתיו וְׁ חֻ ָקיו אֲ שֶ ר צִ ּוְָך .וְ עָּ ִש ָּ
את וְׁ יָר ְׁש ָת ֶאת הָ ָא ֶרץ הּטֹבָ ה אֲ שֶ ר נ ְִׁשבע ה' לאֲ ב ֶֹתיָך.
לְׁמען יִיטב לְָך ּובָ ָ
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 .3צפניה ג ,יג
יִשָ .ר ֵאל ל ֹא-יעֲשּ.ו עוְׁ לָה וְׁ ל ֹא-יְׁדבְׁ רּו כָזָב וְׁ ל ֹא-יִּמָ צֵ א בְׁ פִ יהֶ ם לְׁשֹון ת ְׁר ִמית.
ְׁש ֵא ִרית ְׁ
 .4משנה ,בבא מציעא ,ד ,ב
"כיצד? משך הימנו פרות ולא נתן לו מעות ,אינו יכול לחזור בו .נתן לו מעות ולא משך הימנו
פרות יכול לחזור בו .אבל אמרו :מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע
ממי שאינו עומד בדיבורו.
 .5שו"ע ,חו"מ ,רד ,סעיף ז
הנושא ונותן בדברים בלבד הרי זה ראוי לו לעמוד בדבורו אף על פי שלא לקח מהדמים כלום
ולא רשם ולא הניח משכון וכל החוזר בו בין לוקח בין מוכר אף על פי שאינו חייב לקבל מי
שפרע הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו".
 .6משנה שביעית ,י ,ט
וכל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה ממנו.
 .7רמ"א ,חו"מ ,סימן קסג ,סעיף ו
קהל שפטרו אחד ממסים ,פטור .וכל דברי הקהל אינן צריכין קנין.
 .8שו"ת הרא"ש ,כלל ו ,סימן יט
מנהג פשוט הוא מה שטובי הקהל מסכימים לעשות ,שריר וקיים הוא בלא קנין .ובכל תקנות
הקהל ,שמתקנין על יחידים ועל רבים ומסיעין על קיצותם ,כל דבריהם ככתובין וכמסורין
דמו.
 .9הגהות מרדכי ,בבא מציעא ,סימן תנז-תנח
וששאלת ,רבים שהשכירו מלמד ,אם יכולין לחזור קודם שהתחיל במלאכתו או לא? הדין
פשוט ...כל דבר הנעשה בפני שבעה טובי העיר ,ואפילו בפני שלושה ,אין יכול לחזור ,דאין
דומה מעשה רבים למעשה היחיד ...ולכן נהגו שכל דבר שנעשה ברבים אין צריך קניין [גם
לא] במקום שיחיד צריך קניין ...אם היו [=בני הקהל] אומרים לאדם אחד אנו רוצים ליתן,
אינם יכולים לחזור דהוי ליה [=שהרי היא] לגבי רבים מתנה מועטת.
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 .10שו"ת הרשב"א חלק ה סימן רפב
שאלת :תמול כתבת לנו ,שכל ממון שפורע מס במקום אחר ,אינו בדין שיפרע מס במקום
שהוא דר בו=[.איסור כפל מס] .וראו הקהל שרבים הם מעצימים ,ועמדו והתנו עם אותם
האנשים שיש להם ממון קבוע חוץ לעיר ,תנאי עולמית ,שיהא אותו ממון כשאר ממונות
שבעיר ,לחיוב המס .ועל ענין זה ,שינכו תחלה מכל ממונם בין מאותו שבעיר ,ובין מאותו
שיש להם מחוץ לעיר ,כל ההוצאות והמסים שנותנין לאותו ממון שמחוץ לעיר .והעודף,
שיפרעו עם הקהל[ .אמנת כפל מס!!!] ויצא מזה ,שלפעמים שההוצאות שעושין בחוץ מרובות,
ופוטרין בשביל מנה שיש להם מחוץ ,מאתים שיש להם בעיר .ועתה אירע להם מעשה כן ,עד
שיצטרכו הקהל לפרוע בשביל אלו ,יותר מאלפים וג' מאות דינרים יאקשי"ש .ועתה ,עמדו
הקהל ואמרו :שלא קיבלו עליה חרם על זה הדעת ,שיהא המועט תופס את המרובה .ובאמת,
כי קודם שהוקבע תנאם ,עמדתי על דעת הקהל ,וראיתי שלא היו עושים פשרה זאת ,אלא
שהם מודים שלא יעלו אותם ההוצאות ,אלא כמחצית חיוב המס לממון שבחוץ .והיו
כמוותרים מעט ,כדי שיהיו תקנותיהן קבועות לדורות ,ולא שיהו ההוצאות ,אפי' שווה בשווה
עם המס שבעיר ,וכל שכן ביתר ממנו .ועל כן ,עמדו הקהל להתיר החרם .ואע"פ שאומרים,
שאפילו היתר אינו צריך ,שלא קבלנו פשרה זאת אלא על הכוונה שאמרנו .ובעלי הפשרה
מוחים בדבר היתר החרם .הודיעני :אם נלך אחר לשון התקנה ,או אחר כוונת הקהל ,ואם
צריך היתר?
תשובה :הדין עם בעלי הפשרה .ואינו רואה בטענת הקהל ,עיקר לסמוך עליו ,לפי שאיני רואה
בלשון התקנה והתנאי שעשו עם בעלי הפשרה ,דברים מפורשים שינכו ממונם ,בין מאותו ממון
שבעיר ,בין מאותו ממון שמחוץ לעיר .כל המסים וההוצאות שנותנין על אותו ממון שמחוץ לעיר.
א"כ כבר קבלו עליהם בפירוש ,אפי' יצטרכו לפרוע ההוצאות ומסים מחוץ לעיר ,מממון העיר.
והדין נותן ,שהרי נעשו כשותפין בכל ממונם ,וחזר להיות ממון שמחוץ לעיר ,כממון העיר,
ופורעין מן האמצע ,כל מה שיוטל כאן וכאן .הגע עצמך שנעשו אנשי שתי מדינות של שני אדונים
שותפים ,הלא פורעין מן האמצע ,כל מה שיוטל עליהם כאן וכאן ,כאלו הם בני עיר אחת.
ואם נפשך לומר :מכל מקום כוונת הקהל לא היתה כך ,ובענין נדרים וחרמות ושבועות פיו ולבו
שוין בעינן .לא היא! דלא אמרינן (שבועות כו ,ע"ב) ,אלא בנתכוון להוציא פת חטים ,והוציא פת
שעורים .ונתכוון לומר :עולה; ואמר :שלמים ,דלישניה הוא דאיעקם ליה ,והוה ליה כנדרי
שגגות.
אבל הכאּ ,פֶה איכא ולבא איכא .דהא לא טעו אלו בלשונם ,אלא בכוונתם .שהרי נתכוונו להוציא
בלשונם מה שנאמר ונכתב בספר .ודברים מפורשים ותנאי מבואר הוה ,וכאלו נתכוונו להוציא
פת חטים והוציאו פת חטים .אלא שהם אומרים :שטעו ,שלא היתה כוונתם שיעלה המס
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וההוצאות לסך גדול כזה .ואלו דברים שבלב הם ,ודברים שבלב אינם דברים .וכאותה ששנינו
(בקדושין נ) :ובכולם ,אע"פ שאמרה :בלבי היה להתקדש לו; אעפ"כ אינה מקודשת .ולענין ממון
כן ,וכדאמרינן התם .ההוא גברא דזבין לנכסי ,אדעתא למיסק לארץ ישראל .בעידנא דזבין לא
אמר .לסוף לא סליק .אמר רבא :הוו דברים שבלב ,ודברים שבלב אינם דברים.
ולהתיר החרם איני רואה בו צד היתר .לפי ששורת הדין ,אין החרמות והשבועות ניתרים ,אלא
בפתחים וע"י שאלה לחכם .ואין אדם מתיר לעצמו ,דכתיב :לא יחל דברו .ולא הקלו בקהילות
בכל המקומות להתיר לעצמן ,אלא מפני שנהגו כן .וכיון שנהגו ,כל שהם מחרימים הרי הוא
כהתנו בפירוש ,שכל זמן שיסכימו להתיר ,יהא מותר .ולא ינהגו איסורם ,אלא עד זמן שירצו.
וכאותה שאמרו (נדרים עג ,ע"ב) :שאמר רבי פנחס :בהפרת הבעל :דכל הנודרת ,על דעת בעלה
היא נודרת .וכיון שכן ,מן הדין אי אפשר להתיר ,ואפילו מדעת המוחים .ואם מן התנאי היוצא
לנו מדרך המנהג ,הרי שנהגו בני הקהלות שאין מתרין /שמא צ"ל :מתירין /אלא מדעת הכל.
ואם היה שם מוחה ,אין מתירין .נמצא שאין לחרם זה צד היתר ,מדעת השותפים.
 .11רבי שלמה בר שמעון דוראן ,הרשב"ש (אלג'יריה ,המאה החמש-עשרה) ,סימן תקסו
ציבור שדרכם ...למכור חוק מחוקי העזר [=מעין זיכיון] להעזר בו כדרך הנהוגה בכל
הקהילות; והיה המנהג לשנה ומכרוהו לארבע שנים ,ורוצים לחזור בהם; אם יכולין לחזור
בהם או לא...
תשובה .כבר כתבו הרא"ש ז"ל והרשב"א ז"ל בתשובותיהם דאלים כחא דצבורא בלא קנין
כיחיד בקנין .ואני סמכתי דבריו בתשובתי דמשום הפקר ב"ד נגעו בה ,אם כן צבור אפילו בלא
קנין ובדבר שלא בא לעולם ולמי שלא בא לעולם מכירתם מכירה ,וכדאמרינן בפרק יש נוחלין
גבי כתובת בנין דכרין דדבר שלא בא לעולם ולמי שלא בא לעולם קני בתנאי ב"ד ,ודין הצבור על
קהלם כדין ב"ד לכל העולם כמו שכתב הרשב"א ז"ל בתשובה.
ואם מפני שדרכם למוכרו לשנה ומכרוהו לארבעה שנים אין לבטל המכירה ,דכשם שהוא דבר
שלא בא לעולם לארבע שנים כך הוא דבר שלא בא לעולם לשנה ואפילו לחדש ואפילו לשבת
אחת ,ואין טעם לבטל המכר מפני זה אלא אם הגזברים בלבד מכרוהו שלא במעמד הצבור ,שאז
יכולים הצבור לבטל מכירתם מפני שמכרו שלא כמנהגם ,אבל אם המכירה נעשית במעמד
הקהל או רובם אז אין לבטלה והרי היא קיימת ,ואין בה ג"כ הונאה.
וצא וראה בכל הקהלות הקדש איך הם מתנהגים בענין זה שלעולם אינם חוזרים לא משום דבר
שלא בא לעולם ולא משום הונאה ,ועל כל כיוצא בזה אמר הירושלמי כל הלכה שהיא רופפת
בידך ראה איך הצבור נוהגים ונהג כמותם ,וכן כתב על כיוצא בזה הרשב"א ז"ל בתשובותיו.
ועוד שנעשה כאומר להם על מנת שאין לכם עלי אונאה .ועוד שגנאי הוא לצבור לומר מוטעים
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היינו ,דאי אפשר דליכא חד מנייהו דגמיר ,ומסתמא גמירי וידעי אפילו יש בו הונאה ואלים כחא
דצבורא ככח ב"ד ,ואם באנו לבטל מכירתם אם כן מה כח בית דין יפה .אם הגזברים בלבד
מכרוהו שלא במעמד הציבור [כלומר ,שפעלו בחוסר סמכות] ,שאז יכולים הציבור לבטל את
מכירתם ,מפני שמכרו שלא כמנהגם.

לעיון נוסף :מנחם אלון ,בג"ץ  81/376משה לוגסי נ' שר התקשורת ,פ''ד לו( ;449 )2מיכאל ויגודה,
"הבטחה מנהלית" – חוות דעת ; http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/havat/44-2.htm ,אלישי בן
יצחק" ,על ההבטחה המנהלית" ,פרשת השבוע (משרד המשפטים) ,וארא ,תשס"ד ,גיליון מס'  ;153י"ש
קפלן" ,אי כפיפותו של הציבור למגבלות המשפט הפרטי במשפט העברי" ,משפטים כה (תשנ"ה) ,עמ'
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ו .כללי צדק טבעי; זכות טיעון
 .1דברים א ,טז
ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר ,שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין
גרו .לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים
הוא.
 .2סנהדרין ז ,ע"ב
'שמע בין אחיכם ושפטתם'  -אמר רבי חנינא :אזהרה לבית הדין שלא ישמע דברי בעל דין
קודם שיבוא בעל דין חברו ,ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין
חברו.
 .3שו"ת הרמ"א סימן קח
 ...מכל הנ"ל נראה לי לדון במחלוקת שנפלה בארץ איטלייא בין הקצין כמר קלמן אזוליי"א
מצד בתו האלמנה התובעת כתובתה מחמיה כמר שלמה קשטי"ל פרנ"ק ,אשר נשתעבד נגדה
בעת שנישאת לבנו בעד כתובתה ותוספת כתובתה נשתעבד בח"ח ובש"ד [=בחרם חמור
ובשבועת דברים] ,וגם כתב בשטרות ההם שיש לה רשות ללכת עמו לפני ערכאות של כותים.
ובעת מיתת בנו כאשר יצאת האלמנה מביתו הראה לה חמיה פנים יפות ,כי כסתה פניה בבית
חמיה להיות צנועה ולא יכול אז לישא פניו נגדה .והמשיכה תמיד בלך ושוב למחר ,עד מקרוב
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לבש רוח אחרת ואמר שאינו רוצה לשלם לה .והרשתה לכמר קלמן הנ"ל לדין עמו בפני ערכאות
של כותים.
ועכשיו חזר בו ואומר שרצונו לדון עמו בדיני ישראל ,אך שאינו רוצה להוציא שום דבר מידו עד
שכבר טען עמה .וכמר קלמן טוען מצד בתו שתחילה ישלם לה הכתובה והתוספת כמו שנשתעבד
ויסיר מעליו עונש החרם והשבועה ,ואח"כ יטעון עמו מה שירצה.
ומקצת המורים התרו בכמר שלמה שישלם לאלמנה הנ"ל ואם לאו ירשו לכמר קלמן לילך לפני
העש"כ .ע"כ הצעת הטענות אשר הובאו לפני .והנה כבר נתבאר ע"פ הנ"ל שנזקקין לתובע
תחילה ,ובנדון זה האלמנה היא התובעת תחילה .אמנם מבואר לכל משכיל דזה לא מיירי אלא
כשהנתבע מודה לתובע ,רק שאומר שיש לו טענות אחרות שחייב לו ממקום אחר ,וכמו שפירש"י
הנ"ל .אבל אם הנתבע אומר שיש לו שום טענה נגד השטר והשעבוד שנתחייב לו ,בזה לא שייך
כלל לומר דינא דנזקקין לתובע תחילה ,כי מי יודע אם נקרא זה התובע מדינא או לא .ולכן
פשיטא דאי אפשר לדון בדבר בלי שמיעת טענת הנתבע ,כי התורה אמרה 'שמוע בין אחיכם'.
ואף כי זה דבר פשוט נוכל ללמדו מדרכי הש"י ,כי כל דרכיו משפט ודרכיו דרכי נועם ונתיבותיו
שלום .התחיל באדם לשאול 'מי הגיד לך כי ערום אתה' ,וכן לקין אמר לו 'אי הבל אחיך' ,כדי
לשמוע טענותיו ק"ו להדיוט .וכזה דרשו רז"ל ממה שנאמר 'ארדה נא ואראה' לימד לדיינים
שלא ידונו עד שישמעו ויבינו ,ומינה כי אף בדבר שברור לדיין שיתחייב הנתבע ,עכ"פ צריך לשמוע
טענותיו תחילה.
 .4דב לוין ,בג"ץ  5182/93יהודית לוי נ' בית הדין הרבני האזורי ,רחובות ,פ''ד מח(1 )3
עקרונות אלה [=של חובת שמיעת הצד האחר] מונחים גם בבסיס שיטת הדיון במשפט
העברי ,והם באים לביטוי בתקנות בתי הדין הרבניים לישראל ,תשנ"ג ,שהותקנו על-פי
הלכות המשפט העברי .בתקנות הנ"ל נקבע נוהל מפורש לשמירת זכותו של בעל הדין להישמע
ולהגיב על ראיות הסותרות גירסתו (תקנות נו ,סא ו-סג) .הדרישה לנוכחות בעל דין בדיון אף
חמורה יותר מאשר בבתי המשפט הכלליים ,וככלל לא ניתן לצאת ידי חובה זאת על-ידי
נוכחות בא-כוחו של בעל דין ,אלא על בעל הדין להיות נוכח אישית בכל ההליכים (תקנה נז).
מוטלת חובה לנהל פרוטוקול ,ובית הדין רשאי לתקנו לפי בקשת בעל דין רק לאחר שניתנה
הזדמנות לבעל הדין שכנגד להשמיע דברו (תקנה סו) .וכך כותב הרב משה איסרליש על זכותו
של כל בעל הדין להישמע" :פשיטא ,דאי אפשר לדון בדבר בלי שמיעת טענת הנתבע ,כי
התורה אמרה' :שמוע בין אחיכם' ...ראה גם דברי השופט זילברג בבג"צ  ,59/10בעמ' ,1188
ובמאמרו "טוהר השיפוט במשפט העברי" באין כאחד  -אסופת דברים שבהגות ובהלכה (י"ל
מאגנס ,בעריכת צ' טרלו ומ' חובב ,תשמ"ב) .)207
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לעיון נוסף :אליאב שוחטמן" ,כללי הצדק הטבעי ועקרון נהשוויון בשמעת טענות בעלי הדין",
בתוך :פרשת השבוע – עיונים משפטיים בפרשיות התורה (א' הכהן ומ' ויגודה עורכים) ,ירושלים
תשע"ב ,כרך ה ,עמ' ]http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/36-2.htm=[ 1

ז .כשירות לתפקיד ציבורי ,מינוי אנשי ציבור והדחתם ,ראיות מנהליות
 .1שמות יח ,כא
ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שנאי בצע...
 .2דברים א ,יב-יד
איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם .הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים
לשבטיכם ואשימם בראשיכם .ותענו אותי ותאמרו :טוב הדבר אשר דברת לעשות.
 .3תוספתא חגיגה ב ,ט
היו יושבין ובודקין :כל מי שהוא חכם ועניו ושפוי [=נעים ,נוח ורך] וירא חטא ופרק טוב
ורוח הבריות נוחה הימנו עושין אותו דיין בעירו.
 .4רמב"ם ,הלכות סנהדרין ב ,ז
בית דין של שלושה צריך שיהיה בכל אחד מהם שבעה דברים ,ואלו הן :חכמה ,ענווה ,יראה,
שנאת הממון ,אהבת האמת ,ואהבת הבריות ובעלי שם טוב .ובמה יהיו אהובים לבריות?
בזמן שיהיו בעלי עין טובה ונפש; שפלה וחברתן טובה ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות,
ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו ,שנאמר "ויקם משה ויושיען"
 .5במדבר כז ,טז-יז
וידבר משה אל ה' לאמר :יפקד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה ,אשר יצא לפניהם
ואשר יבוא לפניהם ,ואשר יוציאם ואשר יביאם ,ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה.
 .6רש"י
'אלקי הרוחות'  -למה נאמר? אמר לפיו :ריבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד
ואחד ואינן דומין זה לזה .מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו.
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 .7תלמוד בבלי יומא כב ,ע"ב
אמר רב יהודה אמר שמואל :מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בו שום
דופי .דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם
כן קופה של שרצים תלוייה לו מאחוריו ,שאם תזוח [=תתגאה] דעתו עליו ,אומרין לו 'חזור
לאחוריך'!
 .8רש"י
"שלא היה בו שום דופי" :משפחה ,ויתגאו המלכים היוצאים מזרעו על ישראל .אבל דוד -
מרות המואביה אתא.
 .9פירוש רבינו אליקים בר' משולם הלוי
"שלא היה בו שום דופי" :לא פגם משפחה ולא בגופו" .קופה של שרצים" :שמץ פסול
במשפחתו.
 .10רבי מנחם המאירי
אין ראוי להעמיד פרנס על הציבור אלא מי שנודע במידותיו ,עניו ושפל רוח וסבלן ,מפני
שהוא צריך להתנהג עם הבריות בדרכים משתנים לכמה גוונים ,זה בכה וזה בכה ,ולהתאהב
עם כל אחד מהם כפי מידותיו .ואם הם במקום שאין מוצאים כך ,ועל כל פנים צריכים למנות
אבירי לב ועזי מצח ,יזהרו שלא למנות אנשים תקיפים כל כך בכל עניין שיהו סבורים על
אותו מינוי שיהא מוחזק בידם לעולם ושהם הראויים לכך יותר על שכניהם מחמת תוקפם...
דרך צחות ודרך הפלגה אמרו :אין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה
לאחריו ,כלומר :אף על פי שהוא הגון בעצמו ,שאם תזוח דעתו ויתגאה על הצבור שלא לשם
שמים אומרים לו חזור לדון את עצמך והבט אל אחריך.
 .11מהרש"א
מאחריו  -להשמיענו שמדובר בדופי שאינו מגולה ומפורסם כל כך.
 .12סעיף (20א) לחוק יסוד :נשיא המדינה
הכנסת רשאית בהחלטה להעביר את נשיא המדינה מכהונתו ,אם קבעה כי אין הוא ראוי
לכהונה מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה.

83

 .13שו"ת הרמב"ם סימן קיא
שאלה אנו שואלים מחסד אדוננו אור העולם מורינו ורבנו משה בר' מימון ז"ל .מה אומר
[=מורנו ואדוננו ירום הודו] הרב הגדול מופת הדור ופלאו ממזרח שמש ועד מבואו על איש
[=מפורסם במשרת] החזנות והוא תלמיד גם כן .ויצא עליו רינון שאין ראוי להזכירו ,אבל
לא קמה בו [=עדות] בשני עדים כשרים ,ולו אויבים .היסירוהו ממשרת החזנות אם לאו,
ומה הוא [=חייב] בזה? ואם תתקיים עליו העדות ויקבל מה שהוא חייב בדין=[ ,היסירוהו]
ממשרתו אחר שנענש אם לאו? ואם מעיד עליו עד [=אחד מה] ייעשה? יורנו רבנו ושכרו כפול
מן השמים.
התשובה :מה שצריך לידע כל משכיל וחכם שאין ראוי להסיר שום בעל משרה ממשרתו
בגלל שמועה בלבד ,אפילו אין לו אויבים .ומכל שכן אם יש [=בזאת] העיר בני אדם השונאים
אותו ובעלי כוונות ,לפי שבעניינים כגון אלו בהכרח לא נאמר לא טובה השמועה .ואמרם
בכגון זה ולא אמרן אלא דלית ליה אויבים ,אבל אי איכא אויבים  -אויבים דמפקי קלא .וגם
אם תתקיים עליו העדות ,אין ראוי להסירו אם קיבל עליו מה שהוא חייב בדין ,שאין
[=מורידין] אדם מקדושתו מסנהדרי גדולה ועד חזן הכנסת אלא אם כן עבר [=עבירה]
בפרהסיא .ואם יצא עליו זה [=הרינון] אין ראוי להסירו ולא לפרסמו [=כמו שאמרו] תלמיד
חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיא ,שנאמר 'וכשלת היום וכשל [=גם] נביא עמך לילה'
(הושע ד ,ה)  -כסהו כלילה ...ומאחר שלקה יישאר במשרתו ,שכיון שלקה הרי הוא כאחיך
וראוי גם כן שיהיו המלקות בצנעה ואין ראוי לחסר מכבודו דבר דצורבא מרבנן קודשא
[=בריך הוא [תבע יקריה .ואל יטעה אתכם מעשה דרב יהודה בההוא גברא צורבא [=מרבנן]
לפי שביארו זאת ואמרו "דעבד כר' אלעאי" שהלך למקום שאין מכירין [=אותו] והיה עושה
מה שלבו חפץ .והיה חייב לפרסמו אצלם להיות האנשים [=ראו] מעשיו [=ולא] בשמועה לבד.
והאיש אשר דיבר [=בזה] התלמיד מבלי שראה בעיניו חייב נידוי לפי שלא [=תיתכן]
אפקרתא גדולה מזה ,ולוקה משום מוציא שם רע כי [=ההוא מעשה] דטוביא חטא וכו'
(פסחים קיג ,ע"ב) .והזהרו בכבוד התורה ,כי נר מצוה ותורה אור (משלי ו ,כג) .וכתב משה.
 .14שו"ת הרמב"ם ,מהדורת בלאו ,סימן תסב
כל מעלה ממעלות הדת ,בין גדולה בין קטנה ,מראש סנהדרי גדולה עד חזן הכנסת ,מעלין
בקודש ולא מורידין .וכל מי שהורגל בדבר דת ונתמנה  -אסור לבטלו או לפחות ממעלתו,
אלא אם כן סרח ועבר עבירה הראויה להורידו.
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 .15שו"ת הריב"ש ,סימן קצה (רלה ,ע"ב)
מה שנראה ברור הוא שנתלית מתנתם [=שהמינוי של הציבור תלוי] בהיות הסופרים ראויים
והגונים ונאמנים במלאכתם ,דודאי לא עלה על דעת שיתנו הספרות [=מלאכת הסופרות]
לחשודים על העברות .וזו היא אומדנא דמוכח ,אף אם לא נכתב.

 .16שו"ת מהרי"ט צהלון ,סימן קעט
קהל קדוש יצ"ו=[ 1ישמרם צורם וגואלם] הסכימו בשנת השע"א [= ]1611ליצירה הסכמה זו
שלא יהיו רשאים לבטל שום תפילה .2וגם שלא לעשות שום מעמד [=אסיפה] בלתי רשות
שלושה חכמים מהקהל .והנה כאשר ראו רוב הקהל את רוע הנהגת מנהיגי הקהל עם קצת
בעלי תורה [=תלמידי חכמים] ועניים רובם ככולם ,ואלו הם המנהיגים :מהר"ר משה
קשטילץ ומהר"ר ישראל אורי ומהר"ר שלמה הכהן י"א [=ישמרם אלקים] שהם מתאכזרים
על העניים בתכלית האכזריות ,אם מעניין ההספקה [=חלוקת צדקה 3מהקופה הציבורית]
שעיני העניים מסתכלים בה [=מצפים לה] ,וכשבא שום בעל תורה ומבייש את פניו ,דאזיל
סומקא ואתי חיוורא [=שהולכת אדמימות פניו ובא תחתיה חיוורון ,מחמת הבושה] לשאול
את הספקתו הם דוחים אותו מיום אל יום ומחודש אל חודש ,עד שהולך אל ביתו סר וזעף,
ומאומה לא ישא בידו .ואם מתרעם עליהם  -הם חותכים את הספקתו ,והם דורשים טוב
לעצמם ,שמקדימים ליקח הספקתם עד ששה חודשים .ואם מעניין החילוקים [=חלוקת
כספים מקופת הציבור] ,שלפעמים בא חילוק לידם ומחלקים שלל ביניהם ,ומסתירים את
הדבר ,והיה במחשך מעשיהם .4ומוציאים שאר בעלי תורה ריקנים כאשר עשו בחילוק של
ק"ק קאנאלה יצ"ו שבא בשנת השע"א ליצירה [= ]1711שמפי עצמם הודו ואמרו כי מהר"ר
משה קאשטילץ לקח מאותו חילוק הנזכר ג' פעמים ,וכאשר התרעמו שאר בעלי תורה העניים
ומרודים ליקח גם הם את חלקם מהחילוק הנזכר ,הם משיבים הוא גוזל ,ואין אנחנו יכולים
 1מהמשך התשובה עולה כי תקנה זו נתקנה בצפת ,ושם אף מקור השאלה.
" 2לבטל תפילה"  -הכוונה למנהג "עיכוב תפילה" שרווח בימי הביניים ,ושימש סנקציה חריפה בידי בעל דין שביקש למחות על עוולה
שנעשתה לו .ה"מעכב" היה מפסיק את התפילה ולא מאפשר לציבור להמשיך בה עד שנשמעו קובלנותיו .ראה :א' גרוסמן" ,ראשיותיו
ויסודותיו של מנהג עיכוב התפילה" ,מלאת א (תשמ"ג) ,עמ'  ;219-199מ' בן-ששון" ,הצעקה לציבור בבית הכנסת בארצות האסלאם
בימי הביניים" ,בתוך :ש' אליצור ואחרים (עורכים) ,כנסת עזרא (ירושלים ,תשנ"ד) ,עמ'  .350-327עדות מאוחרת יותר למנהג זה
מאיטליה ,הובאה במאמרי :א' הכהן" ,וכי הרבים גזלנין הם?  -על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי" ,שערי
משפט ( 1תשנ"ז) ,ליד הערה .71
 3קהילות ארץ ישראל ניזונו בתקופה זו בעיקר מן ה"חלוקה"  -כספי תרומות שנתקבלו מקהילות יהודיות שונות בעולם.
 4על משקל האמור בישעיהו כט ,טו" :הוי המעמיקים מה' לסתר [=להסתיר] עצה ,והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו".
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עמו כי הוא בעל דין קשה .ומבין ריסי עיניהם הבינו שחלקו החילוק ביניהם .ושאר בעלי
תורה מהישיבה יצאו חנם אין כסף ,5ולפעמים שבא שום חילוק בפרסום ,שאינם יכולים
להסתיר הדבר ,מחלקים מיעוטא דמיעוטא בין קצת בעלי תורה ,ורובא דרובא מחלקים
ביניהם .ולפעמים כשבאים לחשבון ,הם אומרים 'נתננו לך שום הספקה או שום חילוק',
והעני לא קיבל שום דבר ,וגזילת העני בבתיהם .6וגם מעניין הוספת ההספקה ,שמי שתורתו
אומנותו ,ויש לו טיפול [=ילדים] וביתו ריקן ואין לו הכנסה כלל ,וכמעט לוקחים את כל
הספקתו בעד המסים ,הספקתו היא חצי גרוש לבד .ומי שאין תורתו אומנותו להתמיד
בתלמודו ,ואין לו טיפול כל כך ,ויש לו הכנסה מכל הצדדים ,ופורע מס מזעיר ולא כפום
שיחניה [=לפי שביעתו] ,הם מוסיפים על הספקתו ונותנים לו ג' [=שלושה] רביעי גרוש ,וכן
על זה הדרך בעניין ההלבשה ,שמי שיש לו עשר חליפות שמלות  -נותנים לו עשר ידות
[=חלקים] מההלבשה ,ומי שהוא ערום ויחף  -נותנים לו דבר מועט' ,יציבא בארעא וגיורא
בשמי שמיא?' 7ובתר עניא אזלא עניותא [=אחרי העני נמשכת העניות ,בבא קמא צג ,ע"א].
וגם בזו ששנה :כאשר רצו למנות שבעת טובי הקהל כמנהג ,קראו למו הי"א מבוררים שעל
פיהם נתבררו שבעת טובי הקהל ,ענו ואמרו להם 'לפלוני ולפלוני תבררו' כדי שיושיבום על
שררתם כמשפט הראשון ,ולא נכון לעשות כן כי מימות עולם לא בררו הי"א מבוררים אלא
למי שנראו בעיניהם לשם שמים.
וכאשר ראה רוב הקהל את המעשים הללו ,קנאת ה' צבאות היתה בלבם כאש בוערת ,ולקנאת
אביונים אמרו 'קומו ,וחזק ונתחזק בעד עמנו לשם שמים ,כדי להציל עשוק מיד עושקו,
שלאימותו העניים ברעב או יוכרחו ללכת מעיר אל עיר ולא ימצאו מנוח .ואמרו איש אל רעהו:
סופם מוכיח על תחילתם ,כי מעיקרא לא נתכוונו בהסכמה זו שלא יהיו רשאים לכתוב לח"ל
[לחוץ לארץ] דברי סרה על הקהל .8גם שלא יעשו מעמד בלתי רשות שלושה חכמים הנזכרים
אלא להכניס את הקהל באלות הברית 9כדי שיעשו יחידי הקהל כל רעות שבעולם ואיש לא ימרה
את פיה להתנגד כנגדם ,ונמצא למפרע שהיא גזרה שאין רוב הציבור  -ולא כולו  -יכולים לעמוד
בה .וכאשר יצירו ויציקו ליחידי הקהל והיחידים בצרת נפשם ,ירצו להציל את עצמם מיד מבקשי
נפשם ,ויוכרחו או לעשות מעמד לעמוד כנגדם ,או להודיע את העניין לאחיהם שבח"ל ,ונמצא
 5שמות כא ,יא.
 6ישעיהו ג ,יד.
" 7יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא?"  -ביטוי תלמודי (עירובין ט ,ע"א) ,שפירושו :האזרח בארץ ואילו הגר בשמי השמים?
 8תקנה זו נועדה למנוע הוצאת דיבת הישוב היהודי בא"י לרעה ,מעשה שהיה בו כדי לסכן את המשך קבלת התרומות מיהודי הגולה.
 9אלות הברית  -שבועה חמורה לקיים את הברית .ראה דברים כט ,כ" :ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה".
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שהם [=שלושת הפרנסים] מכשילים את הקהל תמיד ,בכל עת ובכל שעה לעבור על ההסכמות.
ובכן קראו רוב הקהל במעמדם לשלושה חכמים להתיר להם את ההסכמות הנזכרות בפתח
וחרטה לעקור את ההסכמה מעיקרא ,באמרם כי מעיקרא לא הסכימו בהסכמה זו אלא אדעתא
[=על דעת] שיתנהגו הם עם כל הקהל למקטנם ועד גדולם באהבה ובאחוה וכו'...
ועכשיו הם [=שלושת הפרנסים] מיעוטא דמיעוטא ,כי שלושת החכמים אינן במנין כי עליהם
הריב ,ותלונת כל הקהל ונשים השאננות [=שלוות] 10העניות ולא נשארו בצדם כי אם שנים או
שלושה .והם [=הפרנסים] כתבו על רוב הקהל שהם עבריינים ומנודים ומוחרמים .יורנו מורה
צדק האם יש ממש בדבריהם לעשות עדה שלמה כולם מוחרמים? אם לאו ,יגזור על הדוברים
ומוציאים לעז נח"ש ,11שלא ירשו לקרותם מוחרמים ,ואיש על מקומו יבוא בשלום .וגם עניין
ביטול התפילה  -לשם שמים נתכוונו ,כי העניים כולם כאחד היו מרי נפש .שלא יתקבצו שתי
הכתות המתנגדות זו עם זו ,ויבואו לידי הכאה וכדי בזיון וקצף .והראיה ששני ימים אחר המעמד
וכמעט התחילו לתווך השלום ביניהם ,כאשר פתחו בית הכנסת ,אספו מניין מאותם שלא נמצאו
במעמד רוב הקהל ,כי אמרו שרוב הקהל הם מנודים ומוחרמים ,ולא זו אף זו כי ב'קום עשה'
עשו ,שכאשר הוציאו לקרות בספר תורה ביום ה' ,קראו לכהן 12למהר"ר שלמה הכהן נר"ו
[=נטריה רחמנא ופרקיה ,ישמרו ה' ויגאלו] ולא רצו לקרוא לר' ישראל בר מנחם הכהן כמנהג,
אלא שהשם יתברך ברחמיו השקיט רתיחת דם רוב הקהל ,ועצרו את רוחם ,שהחרישו ולא ענו
דבר מטוב ועד רע ,ויגזור אדוננו שלא יקראו עוד לרוב הקהל מוחרמים ומנודים ,ולאהבת השלום
והצדק ישיב לשולחיו דבר ,ותהא משכורתו שלמה 13אמן.
תשובה :פתח דברי יאירו 14להסיר מועקה ולא תהיה זאת לפוקה=[ 15למכשול] פן יחשדני שומע
מדוע אני משיב על שאלות שבעיר ,והרי השני בעלי דינין לפנינו ,16יגישו תעצומותיהם עד

 10על משקל האמור בישעיה לב ,ט" :נשים שאננות בציון".
 11הטלת נח"ש  -נידוי ,חרם ,שמתא  -על אדם היתה אחת הסנקציות החריפות ביותר שנהגו בקהילה היהודית.
" 12כהן"  -העליה הראשונה במניין הקרואים לעלות לתורה.
" 13ותהי משכורתו שלמה [מן השמים]"  -לשון חתימה רווחת בתשובות .בדרך כלל המשיב לא היה מקבל תמורה משואליו ,והם
מברכים אותו ששכרו יהיה משמים.
 14תהלים קיט ,קל.
 15שמואל א ,כה ,לא" :ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב".
 16המשיב רומז כאן לאחת הבעיות הקשות מבחינה נורמטיבית בספרות השו"ת ,כאשר המשיב נדרש להכריע בשאלה משפטית שעמדה
להכרעה ,אך לעתים עמדה לפניו רק עמדת הצד האחד בלי שישמע את הצד האחר .ראה :מ' אלון ,המשפט העברי ,עמ' .1258-1256
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האלהים יבא דבר שניהם ,17ועל זה היתה הסכמה [=תקנה] קדומה שלא להשיב על שאלת יושבי
העיר .ותהי זאת תשובתי [=לטענה זו] ,שהסכמה זו כבר נתבטלה וכמה פעמים כתבנו על שאת
יושבי העיר ,והטעם לפי שלא נעשתה ההסכמה ההיא רק כשכבר דנו את הדין ואחד מבעלי דינין
מתעקש ותואנה הוא מבקש ולא ציית דינא [=ואינו מציית לפסק הדין] והולך אל חכמים אחרים
ומסדר שאלתו כדי שידין ויהפך בזכותו ומתוך כך חלילה יימשכו תקלות ומריבות .אבל כשעדיין
לא דנו הדין ומה גם בנדון דנן דק"ק אשכנזים 18צווחי כי כרוכיא 19דונו דינאי [=דונו את דיני]
ואין דן דיניהם למזור לכמה סיבות ,אם לסיבת בעלי דיניהן כי קשים הם ומשתררים עליהם גם
השתרר 20ואינם מחשבים אותם לעמוד עמהם לדין .זאת ועוד לסיבת הדיינין אשר עתה מקרוב
עבר על קצתם רוח קנאה ושנאה מחמת הקפדה ותחת זאת קשה הדבר שיתקבצו ויתוועדו יחד,
ועל כל אלה שמעתי את צעקת הק"ק [=קהל קדוש] אין דן דינם ,אשר על כן הסכמתי קמתי
לבאר על הלוחות פרטי הדין ,ומי יתן והיה לבבנו זה כל הימים כל הדיינין לכתוב הדין קודם
שנדון אותו ולפלפל בו ולהאריך בו כראוי ,ועל זה נאמר (אבות א ,א) 'הוו מתונין בדין' ואין בזה
חלילה מכשול הסכמה חס ושלום...21
והשתא [=עכשיו] נחזור לענייננו ,הרי הוכחנו שהיכא שאיכא אומדנא דמוכח מהני [=שבמקום
שיש "אומדנה מוכחת ,"22נראית לעין ,היא מועילה] כמו תנאי ,ואם כן בנדון דידן איכא אומדני
טובא דמוכחי דאנן סהדי=[ 23יש אומדנות הרבה המוכיחות עד ש'אנו עדים'] דלא עשו ההסכמה

 17שמות כב ,ח .במקרא משמש הכינוי "אלהים" גם לדיינים ולשופטים.
 18יש כאן תופעה יוצאת דופן שבה פנו אנשים מהקהילה האשכנזית בצפת אל פוסק מחכמי העדה הספרדית .הרקע לכך מבואר בהמשך
התשובה.
" 19צווחי כי כרוכיא"  -צווחים בקולי קולות כמו כרוכיה  -עוף ששמו כיום "עגור" (בערבית :כרכי) .ניב זה מקורו בתלמוד ,קידושין
מד ,ע"א.
 20ביטוי שמקורו בטענת קורח ועדתו נגד מנהיגותו של משה  -במדבר טז ,יג.
 21מכאן ואילך עובר המהרי"ט צהלון לדון במקורות העוסקים בעניין ביטול תקנה מעיקרה ,מתוך הנחה שקיימת "אומדנא"  -סברה
מתקבלת על הדעת  -שהמתקינים לא מתקנים את התקנה אילו ידעו שתביא לתוצאות אליהן הביאה.
 22אומדנא  -הערכה אוביקטיבית של כוונת האדם .האומדנא משמשת ראיה שעל פיה מכריעים דינים שונים הן בדיני ממונות ,הן בדיני
עונשין והן בדיני איסור והתר .כ"אומדנא דמוכח"  -כאומדנה מוכחת נחשב מעשה שמצד עצמו ניכר בו שאדם עשאו בכוונה מסויימת,
ואין צורך בגילוי דעת מפורש מצדו שעל מנת כן הוא עושה את המעשה .לסוגייה זו ראה :אנציקלופדיה תלמודית ,כרך א ,עמ' רצה-
שב והמקורות שנזכרו שם .ראה גם :מ' אלון ,המשפט העברי ,על פי המפתח בעמ'  ,1892ורשימת המאמרים בנושא זה אצל :נ' רקובר,
אוצר המשפט ,חלק א (ירושלים ,תשל"ה) ,עמ'  ;252חלק ב (ירושלים ,תשנ"א) ,עמ' .248
 23אנן סהדי " -אנו עדים" ,מונח הלכתי המשמש בדיני ראיות ,וכוונתו :הדבר ברור לנו כל כך עד שכאילו "אנו עדים" בו שאמת הוא.
ראה :אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ב ,עמ' ע-עא.
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אדעתא [=על דעת] שיהיו נרדפים וסחופים 24מהשלושה ושיקראו לעדת ה' 'רשעים' ויאכלו גם
אכל את כספם ,25והרי גילו דעתם שרוצים להיות מכובדים ולא יזולזלו מפיהם ,מדאצטריך
[=משהוצרכו] לעשות הסכמה אחרת שלא יזלזל אפילו חכם לבעל הבית .אם כן ,אנן סהדי
[ש]כשהסכימו  -אדעתא שיהיו באהבה ואחוה ולא יבזו אותם ,ולא יאכלו את ממנום חלקם
המגיע להם .נמצא דאומדן דעת הוא ,דאנן סהדי דאדעתא דהכי לא הסכימו וגם התרה 26לא היו
צריכין לעשות ,כיוון שההסכמה מעיקרא נתבטלה ,והם [=שלושת הממונים] עברו עליה שזלזלו
את בעלי בתים קהל גדול ועדה שלמה אשר שכינה ביניהם כל עשרה מישראל.27
ומצאתי סעד לדבריי בהסכמה ונדון כיוצא בזה [באנשים] שנשבעו שלא להיפרד מתוך הקהל
לעשות חברה [=להקים קהילה נפרדת] ,השיב הרב כמהר"ש די מדינה=[ 28שו"ת מהרשד"ם,
סימן קכב] דאומדן דעת הוא דאדעתא [=שעל דעת] להיות מעונים ,צועקים ואינם נענים ,לא
הסכימו ונשבעו ,והביא ראיות מתשובת הרא"ש שהבאתי ומתשובת הרשב"א שהתירו שבועה
מחמת אומדנא ,ועשה הוא קל וחומר להסכמה ההיא ...ואם כן ,הרי זכינו לדין בנדון דנן דקל
וחומר הדברים בן בנו של קל וחומר ,דאומדן דעת הוא דאדעתא להיות צועקים ואינם נענים,
נרדפים וסחופים ,ושיקראו עדה שלמה רשעים והם [=הממונים] יעברו על ההסכמה ויזלזלו
בקהל כולו ,אדעתא דהכי לא נשבעו ולא הסכימו וזה פשוט .ומעתה אפילו התרה אינם צריכים...
 .17תלמוד בבלי ,פסחים נז ,ע"א
אוי לי מבית בייתוס ,אוי לי מאלתן; אוי לי מבית חנן ,אוי לי מלחישתן [=עצתם הרעה]; אוי לי
מבית קתרוס ,אוי לי מקולמוסן; אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי ,אוי לי מאגרופן ,שהן כהנים
גדולים ,ובניהם גזברין ,וחתניהן אמרכלין ,ועבדיהן חובטין את העם במקלות.

 24סחופים  -שפלים ,וכן הוא בתלמוד (יבמות מז ,ע"א)" :גר שבא להתגייר בזמן הזה ,אומרים לו :מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה
יודע שישראל בזמן הזה דוויים ,סחופים ומטורפים ,ויסורין באין עליהם .אם אומר 'יודע אני' ואיני כדאי [=רש"י :ואיני ראוי להשתתף
בצרתן ,וןמי יתן ואזכה לכך] מקבלין אותו מיד."...
 25בראשית לא ,טו.
" 26התרה"  -התרת נדרים .על פי רוב לאחר שהיו מתקינים תקנת קהל היו מחזקים את תוקפה בקבלת שבועה או נדר או חרם ,שאסור
להפר אותה.
 27על פי המסורת היהודית" ,השכינה שורה" על כל "מנין"  -עשרה מישראל ,שנאמר (תהלים פב ,א)"אלקים נצב בעדת אל" ,ו"עדה"
היא עשרה אנשים .ראה לדוגמא :משנה אבות ג ,ה.
 28מהר"ש די מדינה  -רבי שמואל די מדינה ,המהרשד"ם ,מגדולי חכמי ההלכה בשלוניקי ,טורקיה ,במאה ה .-16חיבר ספר שאלות
ותשובות שהיה אחד מספרי השו"ת הראשונים שסודרו לפי ארבעת חלקי ה"טור" וה"שולחן-ערוך".
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 .18חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,1959-סעיף 33
ועדת השירות תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שבמשרד כשקיימים
יחסי קרבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה ,והוא הדין לגבי מינויו של עובד
למשרה במשרד כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותה משרה והמינוי עשוי
להביא ליחסי כפיפות ביניהם; את מידת הקרבה המשפחתית תקבע ועדת השירות בכללים.
 .19שו"ת חתם סופר ,חושן משפט ,סימן יט
רוב שלום וכט"ס [=וכל טוב סלה] לאלופים ויקירים שלומי אמוני ישראל התורניים קצינים
ונגידים ראשים וטובי דק"ק [=דקהילת קודש] ...ועל גבם ובראשם הנגיד המופלג
המפורסם ...נ"י ה' עליהם יחי'.
הגיעוני נעימות ידידותם ונפשם היפה בשאלתם להורות להם הדרך ילכו בה נידן רב אחד אשר
השתרר עליהם מבלי שאלת ורצון רוב בני הקהלה רק על פי פקידה ממקום גבה על גבה ,והלך
וישב לו על כסא הרבנות בכל כרחם שלא ברצונם ,האותיות שאלוני מה משפט האיש הזה על פי
דת תורתנו הקדושה ,האם מחויבים או רשאים לנהוג בו כבוד הרבנות ,ואם כדין עשה או לא.
תשובה :הרב הזה ,ו[=גם]אם גבהו כארזים וחסון כאלונים לא יפה עשה בעמיו לעלות על גפי
מרומי קרת בחוזק יד ,ואיה חכמתו בתלמוד .הלא כה אמרו במסכת ברכות (נה ,ע"א) "אמר רבי
יצחק :אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם נמלכין בציבור' ,שנאמר (שמות לה ,ל) 'ראו קרא
ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת'.
אמר הקדוש ברוך הוא למשה" הגון לפניך בצלאל? אמר לו :ריבונו של עולם ,אם לפניך הגון -
לפני לא כל שכן? אמר לו :אף-על-פי-כן ,לך אמור להם לישראל :הגון לפניכם בצלאל" וכו',
ומעתה ישפוט אדם :אם בצלאל שהיה מלא בחכמה ובתבונה ובדעת וצוה עליו הקב"ה על ידי
שלוחו הנאמן מרע"ה [=משה רבינו עליו השלום] ולא רצה להכריחם להתמנות שלא בשאלת
פיהם ורצונם ,ואיך יתמנה שום אדם בשום התמנויות מבלי שאלת פי ורצון רוב הקהל.
אך בכל זה ,אף-על-פי שאין להתמנות אלא על פי רצון הציבור ,מכל מקום אם מינה אותו המלך
והשר  -דינו דין ,דקיימא לן [=שקיימת בידינו הלכה וליה] 'דינא דמלכותא  -דינא' ,אך שהדיין
מחוייב להודיע להשררה [=לשלטון שמינה אותו] שאין רצונו לקבל על עצמו התמנויות [=מינוי]
זה שלא ברצון הקהילה ,ואז אם השר כופהו על כרחו ,אז 'דינא דמלכותא  -דינא' .אך אם לא
הודיעהו להשר כך ,ומכ"ש [=ומכל שכן] אם הוא השתדל לעצמו הממשלה [=להשיג מינוי זה] -
הרי הוא אדם שאינו הגון ומצווה להודיע להשר שהדיין הזה עושה שלא כהוגן ולא ישב על כסא
ישראל ולא ידרוך בארמנותינו .וברוך ה' כי תלי"ת [=תודה לה' יתברך] רוב כל שרי ארצנו אנשי
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חסד המה ,וחסים על ישראל ,ורוצים בקיום הדת ולא להרסו .ע"כ [=על כן] לכשיודיעוהו להשר
ישמע ויאזין וירחם ויסיר זרוע רמה מעל קהילות ישראל.

ח .זהירות שיש לנקוט לפני פגיעה בעובד ציבור; ראיות מנהליות
 .1ר' אהרן ואלקין ,29שו"ת זקן אהרן ,30מהדורא תניינא ,31יורה דעה ,סימן ל
ב"ה ,עש"ק ר"ח אב ,תרצ"ד [= ,]1934פינסק .כבוד גיסי הרב וכו' מהור"ר זלמן
שליט"א אב"ד בלוצק,

סאראצקין32

ע"ד השו"ב [=על דבר השוחט-ובודק] שהנשים השכינות הוציאו עליו קול מכוער שראוהו יוצא
ונכנס לבית פרוצה וחשודה לזנות .הנה מדינא אפילו היו בזה שני עדים כשרים 33שראו אותו
עושה מעשי תעתועים כאלו ,אין לפוסלו מלהיות שו"ב .וגם לבדוק לו סכין 34אין צריך ,כיוון
שאינו מומר אלא לדבר אחד ,35ואפילו לרמב"ם דגם במומר לדבר אחד צריך לבדוק לו סכין
כמבואר ביו"ד [יורה דעה ב ,ב] ,היינו דווקא במומר לאחת משארי עבירות שבתורה ,אבל חשוד
לעריות אינו חשוד על השחיטה דיצרו תקפו ,וכמ"ש [=וכמו שכתבו] האחרונים .וכל שכן בנדון

 29ר' אהרן ואלקין (תרכ"ה ,רוסיה הלבנה) ,למד בישיבת וולוז'ין המפורסמת ,תחת הנהגתו של הנצי"ב ,ולאחר מכן ב"כולל" של ר'
יצחק אלחנן בקובנה .כיהן ברבנות בערים שונות (דרוזד ,שאד ,אמציסלאוו) .בשנות המהפכה ברוסיה נכלא למשך כחצי שנה ,עד
שהצליח לברוח לפולין .שם נתמנה אב-בית-דין בעיר פינסק-קרלין .חיבר ספרי חידושים על הש"ס ("בית אהרן") ,ועל השולחן ערוך,
חלק חושן משפט ("חשן אהרן") .ספר השאלות-ותשובות שחיבר" ,זקן אהרן" ,כולל מאות תשובות בכל תחומי ההלכה ,ונדפס בכמה
מהדורות.
 30מקור השם הוא בתהלים......
 31מהדורא תניינא  -מהדורה שניה .למרות המשמעות המילולית של מונח זה ,אין הכוונה ל"מהדורה" בלשון ימינו (היינו :הדפסה
חוזרת של אותו ספר בדיוק) ,אלא לחלק שני של הספר .במונח זה משתמשים גם מחברי ספרי שאלות-ותשובות אחרים ,דוגמת שו"ת
"נודע ביהודה" לר' יחזקאל ה לוי לנדא ,רבה של פראג; שו"ת שואל ומשיב .לרבי יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן (גאליציה ,המאה ה-19
) ,שעד היום הופיעו ממנו "שבע מהדורות"=שבעה חלקים.
 32ר' זלמן סורוצקין  -ממנהיגיה של היהדות החרדית במאה ה .-20אב-בית-דין בעיר לוצק.
 33על פי דין תורה ,אשה אינה כשרה לעדות.
" 34לבדוק לו סכין"  -על פי ההלכה ,סכין שאינה מושחזת וחדה כהלכתה פוסלת את הבשר הנשחט ,ותיקנו שהשוחט יהא חייב
ל"הראות את סכינו" לחכם שיאשר כי היא תקינה וניתן לשחוט בה.
" 35מומר לדבר אחד"  -אדם שעבר עבירה אחת הרבה פעמים ,והפך להיות "מועד" לעבור אותה .בין חכמי ההלכה קיימת מחלוקת
בשאלה האם מי שהוא "מומר לדבר אחד" גם מועד לעבור על "כל התורה" ,וממילא אין לסמוך על כשרותו ונאמנותו גם לגבי
איסורים אחרים שאין ראיה כי עבר עליהם.
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דנן דעדים כשרים לא היו כלל ,רק אשה מפי אשה ועד מפי עד ,36וגם הם לא הגידו על זנות כדרך
המנאפים רק ראוהו יוצא ונכנס לפרקים לבית זונה ,ואין זה כי אם לזות שפתים הרחק ממך,
שאין לפוסלו בשביל זה .ועיין בדרכי תשובה[ 37סימן ב ,אות פא].
והנה אם כי מכוער הדבר מאד לפני שו"ב דמתא [=השוחט המקומי] ,וגם אני מרחוק הנני נרעש
ונפחד לשמוע כזה על משרת בקודש שנצרך להיות מצויין ביר"ש [=ביראת שמים] שכם אחד38
יותר על סתם בני אדם ,אבל בכ"ז [=בכל זאת] ,בבואי לחתוך עליו דין תורה ,את האלקים אני
ירא 39לשפוך עליו את כל חמתי ,ולירד לחייו לקפח פרנסתו דההוא גברא דתלי ביה טפלי [=של
אותו אדם ,שתלויים בו ילדים] ,וכל גופא מרתע בי [=וכל גופי נרתע] להיות שוחט ולשחוט אב
לבנים ובעל לאשה על יסוד שמועות קלוטות כאלו ,ולמדתי ק"ו [=קל וחומר] לעצמי מיניה
דידיה גופא [=ממנו עצמו] ,השתא שו"ב ששוחט בהמות  -אם ידיו מרתתות [=רועדות]  -שחיטתו
פסולה ,כ"ש [=כל שכן] אני שבאתי לשחוט נפשות אדם ,ולא רק ידי אלא כל גופאי [=גופי] מרתת,
היאך אוכל לשוחטו בשעה שעל פי דין תורה אין יסוד לזה ,האם אפשר להתחסד יותר מהתורה
עצמה ,ואם התורה חסה למצוא זכות על חשוד לעריות לומר עליו שאינו חשוד לשחיטה ,ואנן
ניקום [=ואנו נקום] ונאסור ,היתכן?
ולכן לדעתי ישב כ"ג [=כבוד גאונו] בצירוף שני תלמידי חכמים מן הלומדים החשובים שבעירו,
ויבוא השו"ב הזה לפניכם ויקבל דברי חבירות 40בחומר שבועה שמהיום והלאה ישמור עצמו
מלזות שפתים ויתרחק מן הכיעור ,וסחור סחור לבית המנוגע זאת לא יקרב ,41וגם במשך שנה
תמימה יהא מחוייב להראות סכינו לפני כ"ג שתי פעמים בכל שבוע ,ובזה יהא סר עוונו וחטאתו
תכופר .42יאכלו ענוים וישבעו משחיטתו .חושש אני שפסק הזה לא ישביע רצון החרדים לאמר

" 36עד מפי עד"  -עדות שמיעה ,שבדרך-כלל אינה כשרה כראייה.
" 37דרכי תשובה"  -אחד מנושאי הכלים על ה"שולחן -ערוך" ,חלק יורה דעה.נתחבר על ידי ר' צבי הירש שפירא ובנו ר' חיים אלעזר
שפירא (סוף המאה ה -19וראשית המאה ה .-20ראה :מ' אלון ,המשפט העברי ,עמ' ......
" 38שכם אחד"  -חלק אחד יותר ,על משקל האמור אצל יעקב (בראשית מח ,כב)" :ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך".
 39ביטוי השאול מן המקרא  -בראשית
" 40דברי חבירות"  -בימי בית שני ה"חבר" נחשב למי שמדקדק במצוות (בעיקר במצוות טומאה וטהרה) יותר משאר בני האדם שהיו
"עמי הארצות".
" 41סחור סחור לבית המנוגע לא יקרב"  -ביטוי השאול מהתלמוד ,שם נאמר לגבי נזיר (מי שהזיר עצמו מן היין ,שנדר נדר שלא
ישתהו)" :אמרינן לנזיר סחור סחור לכרמא לא תקרב" ,אומרים לנזיר לך מסביב לכרם ואל תתקרב אליו שמא יפתה אותך יצרך
ותיכשל בחטא" .בית המנוגע" הוא בתורה בית שעלתה בו צרעת ,ודימו כאן את בית הזנות אליו.
 42ביטוי שאול מהמקרא -
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כי הקלתי בדינו ובענשו ,אבל בידעי נפשו הטובה של כ"ג כי עיניו לצדק ישורו וגם נפשות אבותינו
ואבות אבותינו דורות רבות הרבה רבנים יושבים על מדין שידיהם לא נגואלו בתשפוכת דמן של
ישראל ,לכן גם אנו יוצאי חלציהם מחוייבים לשמור מסורת אבות וחלילה לנו להיגאל ולטנף
ידינו בדם אדם .43נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל נפולה.
והיה זה שלום כנפש גיסו המברכו כברכת אהרן וואלקין.

ט .האיסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים
 .1במדבר לב ,כב
והייתם נקיים מה' ומישראל.
 .2תוספתא ,שקלים ,ב ,א
נכנס לתרום את הלשכה ,היו מפשפשין בו בכניסה וביציאה ,ומדברין עמו משעה שנכנס עד
שעה שיצא ,לקיים [מה] שנאמר :והייתם נקיים מה ומישראל.
 .3משנה שקלים ג ,ב
אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות [= בבגד מרוקם בעל שרוולים ,ואפשר לשים בהם כסף,
שלא יחשדוהו שגנב שקלים מן הלשכה] ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיע [=
בכל אלה אפשר להחביא כסף] ,שמא ייעני ויאמרו מעוון הלשכה [=על שמעל בכספה] העני,
או שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר .לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות ,כדרך
שצריך לצאת ידי המקום ,שנאמר' :והייתם נקיים מה' ומישראל' ,ואומר (משלי ג ,ד) 'ומצא
חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם'.

 43על ר גישותו של הרב וואלקין לקיפוח פרנסתו של היחיד ניתן ללמוד אף מתשובות נוספות שעניינן פיטורי עובדי ציבור .כך,
לדוגמא ,בסמוך לתשובה זו ,בסימן לא ,הוא דן בשאלת כשירותו של שוחט שחלה במחלת הנפילה ("נכפה") להמשיך ולשחוט ,ולאחר
שפסק כי יוכל להמשיך במלאכתו ,סיים" :וח לילה חלילה שלא יהין [=יעיז] שום איש לקפח פרנסתו ולהורידו מאומנתו אשר ישרת
בה זה שלושים שנה ,ולאנשים הללו המחטטים ומנקרים למצוא מום בשחיטתו דההוא גברא [=של אותו אדם] הייתי מייעץ אותם
שטוב לפניהם לבקר את השחיטה שלהם גופא מה שהם באים לשחוט בפיהם נפשות נקיות ותמימות ,ואם על שחיטת בהמות
מהדרים כל כך שיהיה הסכין והשחיטה כשירה ומהודרה ,כמה וכמה צריכין להדר על סכין שלהם שבאים לשחוט נפשות אדם
שיהיה השחיטה כשירה מצד הדין  .חפץ אני לבטוח כי מעתה כאשר ישמעו מפורש יוצא מפי רב זקן כמוני ,שאין לי שום נגיעה
בעניין זה ,כי אי ן שום חשש בשחיטתו אפילו למהדרין ,הקולות יחדלון ולא יבואו עוד לבצע זממם".
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 .4משלי ד ,כד
'הָ סֵ ר ִמ ְּׁמָך עִ ְׁקשּות ּפֶה ּולְׁזּות ְׁׂשפָתיִם ה ְׁרחֵ ק ִמּמֶ ָך.
 .5רש"י
הסר ממך עקשות פה – לא תעשה דבר שילעיזו בו הבריות ויעקימו עליך פיהם; ולזות
שפתים – עקמימות שפתים שלא ירחיבו הבריות פה עליך.
 .6אבות דרבי נתן ,ב
הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.
 .7משנה נגעים ב ,ה
כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו .רבי מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו .כל הנדרים אדם
מתיר חוץ מנדרי עצמו .רבי יהודה אומר אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים
 .8משנה ,יבמות ב ,י
חכם שאסר את האשה בנדר על בעלה – הרי זה לא ישאנה.
 .9בבלי כתובות קה ,ע"ב
כי אתא רב דימי אמר :דרש רב נחמן בר כהן ,מאי דכתיב (משלי כט ,ד) 'מלך במשפט יעמיד ארץ,
ואיש תרומות יהרסנה'? אם דומה דיין למלך ,שאינו צריך לכלום – יעמיד ארץ ,ואם דומה לכהן
שמחזר על הגרנות – יהרסנה.
 .10במדבר רבה יח ,י
'לא חמור אחד מהם נשאתי – מה שהיה דרכי ליטול ,לא נטלתי מהם .בנוהג שבעולם ,אדם שהוא
עושה בהקדש – נוטל שכרו מן ההקדש ,ואני בשעה שהייתי יורד ממדין למצרים ,היה דרכי [=
היה ראוי] ליטול מהן חמור ,שבשביל צורכיהם ירדתי =[ ,ולמרות זאת] ולא נטלתי.
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 .11תקנות קהילת ולאדוליד בספרד ,בשנת =[ 1432מנחם ֵאלון ,המשפט העברי]645 ,
כל איש או כל האנשים שיהיו מבררים [= בוחרים] את הדיינים [ ]...שתהיה כוונתם בברירה זו
לשם שמים ,בלי שום עלילה ומרמה ובלי כל קנוניה ,ומי שיבחר – שיבחר את הראויים
וההגונים ביותר שיהיו מצויים בקהל יצ"ו [= ישמרם צורם ויחיים] בשביל המינוי הנ"ל.
 .12במדבר יב ,ד-ז
ד וי ֹאמֶ ר ה' ּפִ ְׁתאֹם ֶאל מֹשֶ ה וְׁ ֶאל אהֲ רֹן וְׁ ֶאל ִמ ְׁר ָים :צְׁ אּו ְׁשל ְָׁש ְׁתכֶם ֶאל אֹהֶ ל מֹועֵ ד ויֵצְׁ אּו ְׁשל ְָׁש ָתם.
ּומ ְׁריָם ויֵצְׁ אּו ְׁשנֵיהֶ ם .ו וי ֹאמֶ ר ִש ְׁמעּו נָא
ה וי ֵֶרד ה' בְׁ עּמּוד עָ נָן וי ֲעמֹד ּפֶתח הָ אֹהֶ ל וי ְִׁק ָרא אהֲ רֹן ִ
יתי נֶׂאֱ מָּ ן
ְׁדבָ ָרי ִאם ִי ְׁהיֶה נְׁבִ יאֲ כֶם ה' בּמ ְׁר ָאה ֵאלָיו ֶא ְׁתודָ ע בחֲ לֹום אֲ דבֶ ר בֹול ֹא כֵן עבְׁ ִדי מֹשֶ ה בְׁ כָל בֵ ִ
הּוא.
 .13מנחם ֵאלון ,בג"צ  4566/90דקל נ' שר האוצר ,פ"ד מה(35-33 ,28 )1
רשות ציבורית ,הממנה עובד בשירות הציבור ,פועלת כנאמן הציבור ,וכלל גדול בידינו שנאמנות
זו צריך שתופעל בהגינות ,ביושר ,ללא שיקולים זרים ,ולטובת הציבור ,שמכוחו ולמענו מסורה
סמכות המינוי בידי הרשות הממנה [ ]...תכונת היסוד הנדרשת מאיש הציבור היא ,כאמור,
הנאמנות [ ]...מושג יסוד זה ,של נאמן הציבור כמהות תפקידו של איש הציבור ,מצא ביטוי מאלף
גם בטרמינולוגיה של המינהל הציבורי העברי .מנהיגי הקהל וממלאי תפקידים ציבוריים
בתחומים שונים של חיי הקהילה נקראו בשם נאמנים [ ]...תואר וכינוי זה למנהיגי הציבור ובעלי
השררה בקהילה העברית מבטא את מהות סמכותם כנאמנים על השררה שהופקדה בידם ,על
כל הנובע מחובת נאמנות זו ,לפי עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל.
 .14מדרש דברים רבה ,פרשת שופטים
'שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך' .קרובו של אדם מהו שיהא מותר לו [= לדון] בדינו של
אדם? כך שנו רבותינו [= לעניין פסולי עדות] :ואלו הן הקרובין :אחיו ,ואחי אביו ,ואחי אמו,
ולמה כן ,אלא כשם שהקרוב פסול להעיד כך פסול לידון .ומה ראית לומר כן? אמר רבי שמעון
בר יוחאי :דכתיב 'ועל פיהם יהיו כל ריב וכל נגע' ,בא וראה ,הקיש נגעים לריבים וריבים לנגעים
[ ]...ומה נגעים פרט לקרוב ,אף ריבים פרט לקרוב.
 .15רמב"ם ,הלכות סנהדרין כג ,ו (וממנו ,בשולחן ערוך ,חושן משפט ז ,ז)
אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו ,אף על פי שאינו שושבינו ,ולא ריעו אשר כנפשו ,ולא למי
ששונאו ,אף על פי שאינו אויב לו ולא מבקש רעתו .אלא צריך שיהיו שני בעלי דינים שוין בעיני
הדיינים ובלבם .ואם לא היה מכיר את אחד מהם ולא מעשיו אין לך דיין צדק כמוהו.
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 .16רמב"ם ,הלכות עדות טז ,ד; וממנו בטור ,חושן משפט ,סימן לז; שולחן ערוך ,חושן
משפט ,לז ,כא
דברים אלו אינן תלויין אלא בדעת הדיין ועוצם בינתו שיבין עיקר המשפטים וידע דבר הגורם
לדבר אחר ,ויעמיק לראות ,אם ימצא שיש לזה העד צד הנאה בעדות זו ,אפילו בדרך רחוקה
ונפלאה ,הרי זה לא יעיד בה ,וכדרך שלא יעיד בדבר זה שמא נוגע בעדותו הוא כך לא ידון באותו
דבר ,וכן שאר מיני פסולין כשם שפוסלין בעדים כך פוסלין בדיינים.
 .17תוספתא בבא מציעא ג ,ח (מהדורת ליברמן )74
המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו ,יין והחמיץ ,שמן והבאיש ,אפילו הן אובדין – לא יגע בהן,
דברי רבי מאיר .וחכמים אומרים :עושה אותן דמים בבית דין [= שם את ערכם בבית הדין].
מוכרן לאחרים ואין מוכרן לעצמו.
 .18רמב"ם ,הלכות נחלות ,פרק י
אבל אין בית דין 44ממנין אפיטרופוס לא אישה ,45ולא עבד ,ולא קטן; ולא עם הארץ ,שהוא
בחזקת חשוד על עבירות ,אלא בודקין על אדם נאמן ,ואיש חיל ,ויודע להפך בזכות היתומים,
וטוען טענותם ,ויש לו כוח בעסקי העולם ,כדי לשמור נכסיהן ולהרוויח שבחן ...בית דין
שהעמידו אפיטרופוס ,ושמעו עליו שהוא אוכל ושותה ומוציא הוצאות יתר מדבר שהוא אמוד
[=רגיל] בו ,יש להן לחוש לו שמא מנכסי יתומים הוא אוכל; ומסלקין אותו ומעמידין
אחר ...אבל אם מינהו אבי יתומים ,אין מסלקין אותו ,שמא מציאה מצא .אלא אם באו עדים
שהוא מפסיד נכסי יתומים ,מסלקין אותו .וכבר הסכימו הגאונים שמשביעין אותו ,הואיל
ומפסיד .והוא הדין לאפיטרופוס שמינהו אבי יתומים ,והייתה שמועתו טובה ,והיה ישר ורודף
מצוות ,וחזר להיות זולל וסובא והולך בדרכי החשד ,או שפרץ בנדרים ,ובאבק גזל  -בית דין
חייבים לסלק אותו ולהשביעו ,ולמנות להן אפיטרופוס כשר .וכל הדברים האלו ,כפי מה
 44במקורותיו הקדומים של המשפט העברי קיימת הבחנה בין אפוטרופוס שמונה לתפקידו על ידי בית הדין ,על ידי אבי היתומים או
על ידי היתומים עצמם.
 45בעולם העתיק ,אישה עבד וקטן לא נחשבו כבעלי כש רות משפטית לפעולות מסוימות ,ולכן פוסק הרמב"ם ,בעקבות התלמוד ,שאינם
יכולים לשמש כאפוטרופסים .ברם ,למרות הלכה זו ,מצויות בידינו עדויות לכך שנשים ,בעיקר עשירות שבהן ,שימשו לעתים
כאפוטרופסיות לילדיהן הקטינים ,לא מכוח מינוי בית הדין אלא מכוח ציוויו המפורש של הבעל ,קודם פטירתו .וכך נמצא בשטר
שנוסחו מובא בכתב יד של "ספר האסופות" ,חיבור הלכתי קדום למדי ,שבו מדגיש האיש את רצונו שלאחר פטירתו תהיה אשתו,
האלמנה" ,אפוטרופא "על כל מה שיש לי בעולם ,מקרקעי ומטלטלי [=מקרקעין ומיטלטלין] ...ולא יהא רשות לשום אדם בעולם
לצערה ב דבר זה ...והיא תשב בביתי כל ימי חייה ותאכל ותשתה וכל מה שתרצה לעשות תעשה ואיש לא ימחה בידה" .מובא אצל
אברהם גרוסמן ,חסידות ומורדות (ירושלים תשס"ג) ,עמ'  .196-194אכן ,כאן מדובר במעין "אפוטרופסות" לנכסים ולרכוש ולא לבני
אדם .ועם זאת ,ממקורות אחרים עולה שלעתים מינה האיש בצוואתו את אשתו כאפוטרופסית גם לילדיו הקטינים.
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שייראה לדיין ,שכל בית דין ובית דין ,הוא אביהן של יתומים ...כשמעמידין בית דין
האפיטרופוס ,מוסרין לו כל נכסי הקטן ,הקרקעות והמיטלטלין שלא נמכרו; והוא מוציא
ומכניס ,ובונה וסותר ,ושוכר ונוטע וזורע ,ועושה כפי מה שיראה שזה טוב ליתומים .ומאכילן
ומשקן ונותן להן כל הוצאתן ,כפי הממון וכפי הראוי להן; ולא ירוויח להן יתר מדיי ,ולא יצמצם
עליהם יתר מדיי.
 .19תקנות פאס
אנחנו בית דין חתומים גוזרים גזירת נידוי למן היום הזה והלאה ,שכל הבהמות הנמכרים
במקולין [=אטליז] אין לטבחים [=השוחטים] לבדוק הריאה עד שיגבו תחילה שכר הטבחות
[=השחיטה] ,דהיינו חצי אוקיא לגסה [=לבקר] ושמינית האוקיא לדקה [=לצאן] ,בכל הבהמות
הנשחטות לימכר במקולין ...ויובן שכשתיבדק הריאה ותימצא טריפה ,יחזיר הטבח מה שגבה
בעדה כפי מנהגינו ,שאין הטבח גובה אלא מן הּכְׁ שֵ רות .עוד מן קדמת דנא [=מזמן רב] נגזר נידוי
שלא ישחוט שום טבח בהמה לבדו בבדיקת הסכין ביחיד ,וכן לא יבדוק הריאה לבדו אלא הכל
בשנים .ועכשיו אנו מוסיפין לחדש גזרת הנידוי הנזכר ,ובכלל הגזירה הנזכרת שהתלמידי חכמים
השוחטים ,הם עצמם יכניסו ידם בבטן הבהמה לבדוק הריאה על ידי עצמם ולא על ידי שליח
בשום אופן.

לעיון נוסף :ירון אונגר 'אולי לא תאבה האישה – על ניגוד עניינים בדיני הנאמנות' משרד המשפטים-
פרשת השבוע ( 268התשס"ז); אביעד הכהן" ,האיסור על ניגוד עניינים במשפט העברי" ,בתוך :ניגוד
עניינים במרחב הציבורי ,ד' ברק-ארז ואח' עורכים ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשס"ט ,עמ' -190
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קהילה נ' מדינה :ערכאות של גויים במדינת היהודים
מקורות להרצאתו של פרופ' יצחק ברנד

א .משפט הקהילה – מאפיינים נורמטיביים
 .1דין תורה?
 .1.1רמב"ן שמות פרק טו ,כה
וכן ביהושע נאמר :ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט בשכם (יהושע כד
כה) ,אינם חקי התורה והמשפטים ,אבל הנהגות ויישוב המדינות ,כגון תנאים שהתנה יהושע
שהזכירו חכמים (ב"ק פ ב) ,וכיוצא בהם.
 .1.2שו"ת הרשב"א חלק ד סימן שיא
שאלתם .הסכימו דעת הקהל למנות אותנו ברורים לבער העבירו' וכן נשבענו לעשות כן .וכתוב
בתיקוני ההסכמה שיהא רשות בידינו משלטון המדינה ליסר ולענוש בגוף וממון לפי ראות עינינו.
הודיענו אם יעידו עדים קרובים על ראובן שעבר על שבועתו והעדים ראוים לסמוך עליהם .או
אם יעידו אשה וקטן מסיחים לפי תומם יש לנו ליסר את ראובן או לא ,וכן אם העדים או אחד
מהן קרובים לראובן ורואין אנו אמתלאות שאלו העדים אומרים אמת יש לנו רשות לעשות על
פיהם אף על פי שאין שם עדות ברורה.
תשובה דברים אלו נראין פשוטים בעיני שאתם רשאי' לעשות כפי מה שנראה בעיניכם .שלא
נאמרו אותן הדברים שאמרתם אלא בב"ד שדנין ע"פ דיני תורה כסנהדרין או כיוצא בהם .אבל
מי שעומד על תקוני מדינה אינו דן על הדינים הכתובים בתורה ממש אלא לפי מה שהוא צריך
לעשות כפי השעה ברשיון הממשלה .שאם לא כן אף הם לא יקנסו בגוף ולא בממון לפי שאין דנין
דיני קנסות בבבל ולא בדברים שאינם מצוים ...וכן לא ילקה ולא יענש על פי עצמו .לפי שאין
אדם משים עצמו רשע מן הדין ואפי' יש עדים כשרים לא ילקה אא"כ התנו /התרו? /בו .שאין
בית דין מלקין אלא אחר התראה .אלא שבכל אלו הדברים אינם אלא בבית דין הנוהגין ע"פ
התורה .הלא תראו דוד שהרג ע"פ עצמו גר העמלקי .וכן אמרו מכין ועונשין שלא מן הדין ולא
לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה .ומעשה באחד שרכב [על] סוס בשבת והביאוהו
לב"ד וסקלוהו .ולא שהלכה כן אלא שהיתה השעה צריכה לכך .כדאיתא ביבמות פרק האשה
רבה (צ ע"ב) .כל שכן אתם שעיקר ההסכמה לא היתה אלא לעשות מה שיראה בעיניכם כמו
שכתוב באגרת התקנה אשר אמרתם .וכן הדבר פשוט בינינו ובין כל המקומות שיש תקנה ביניהם
על דברים אלו.
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 .2תחולה מקומית  -פלורליזם משפטי
 .2.1שו"ת הרשב"א חלק ג סימן תיא
מונפושלייר .שאלתם מה מנהג מקומנו בענין המסין והארנונות ,אם אנו כוללין העיירות אשר
סביבותנו בהסכמתנו ובחרמות בלי שנקרא אותם .או אם כל מקום ומקום יחרימו בפני עצמם.
או יבואו עשירי המקומות ההם לערינו ושיהיו מסכימים ימנו .ועוד אמרת להגיד לך מה שיראה
בעיני בטעם ובראיה.
התחלת במנהג וסיימת בדין .ואם למנהגנו דע כי אנחנו וקהל בילא פרנקנאה וקהל טראכונה
ומונטבלנק תיבה אחת וכיס אחד לכולנו בפרעון המסים והארנונות .וכל דבר שמוטל עלינו מצד
המלכות וכל אשר היו רוצין לעשות הסכמות מחודשות בפסק או בנתינת זכרונות או בהודאות
המבוקש לנו מאת אדוננו המלך לעולם אין אנו גוזרין עליהם דבר .אף כי אנו הרבים והמדינה
ראש לכל הדברים .ואם נעשה בלתי עצתם לא ישמעו לקולנו .ולעתים נשלחה אנשים אליהם
ופעמים יבאו ברורים מהם אצלנו בהסכמתם ואם לא ישמעו אלינו לעשות אחת מאלה להכריחם
בזרוע הממלכה לבא אלינו או להסכים ולהחרים במקומם כמונו .אבל מקומות אחרים יש כי
הקהלה הראשונה תגזור על בנותי' ויביאום בכל רצון ,כי בכל אלו הענינין נחלקו המקומות
למנהגין .כה משפטנו כל הימים וזה המנהג בינינו פשוט.
וכל שכן לענין דין כי מה זכות או חוזק יד יש לקהל אחד על אחד ואפי' ליחיד על רבים בדיני
ממונות או הנהגות והסכמו' זולתי במקצת מקומות ידועים .כגון אם יגזרו בית דין הגדול
ויסכימו לנהוג או לאסור דבר והוא מן הדברים שהרבים יכולין לעמוד בו כגזרת הפת והיין
והשלקות .ויותר תקנות ב"ד או מלך כחרם שאול שנחייב /שנתחייב? /יהונתן מיתה אעפ"י שלא
ידע ולא שמע לפי שכל מה שיגזור המלך עם סיעת ישראל עשוי ומקובל על הכל ,וכתיב כל אשר
לא יבא לשלשת הימים יחרם כל רכושו .וכן חרם הנשיא וריש גלותא כמו שנזכר במועד קטן
והנשיא כופה ונותן רשות לדון ולהכריז .כל שנטל רשות מריש גלותא אינו משלם כמוזכר בריש
פרק קמא לפי שהוא המושל לעיניהם .וכן מה שיגזרו או יסכימו רובו של קהל בצרכי קהלה
שכיון שעשו כן הרוב אפי' בעל כרחם של יחידים מה שעשו עשוי .ודוקא שעשו הרוב ובדבר שרוב
הצבור יכולין לעמוד בו כדאיתא בפרק אין מעמידין .לפי שכל צבור וצבור היחידי' כנתונין תחת
יד הרבים על פיהם הם צריכין להתנהג בכל עניניהם והם לאנשי עירם ככל ישראל לב"ד הגדול
או למלך ובין שיהיו במעמדם ובין שלא יהיו...
וכן מה שהנהיגו גדולי ישראל שרואין שיש בדבר תקנה לעולם כמו הגאונים שהסכימו ותקנו
כמה תקנות וכל ישראל נוהגין על פיהם לפי שהיו הב"ד לישראל .ותקנו להיות מטלטלי דיתמי
משתעבדין כקרקע ,ותקנו חרם סתם ,וכן רבים ,וכל ישראל נוהגים אחריהם בכל תקנותיהם.
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וכן ב"ד שבא"י יכולין לכוף את שבחוצה לארץ מי שחייב קנס לחבירו לבא ולדון בפניהם לפי
שאין דנין אותו בחוצה לארץ ,ואם לא רצה לעלות מחרימין ועונשין .וכמו שמוזכר בשילהי פרק
נגמר הדין רב אשי אמר דיני קנסות הוו ובבבל לא דייני דיני קנסות .והא דשלחו אמרו לו לחלוק
כבוד למר עוקבא ,ואי נמי ב"ד גדול כופין ומחרימין את הלוה לבא ולדון לפניהם ואעפ"י שאיננו
בן עירם .וכדאיתא התם שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה שלם עוקבן הבבלי קבל
קדמנא ירמיה אחי העביר עלי את הדרך אמרו השיאוהו ויראה פנינו בטבריה .ופירשו דה"ק
אמרו לו דיינוה אתון אי ציית ציית ואי לא השיאוהו ויראה פנינו בטבריה .וכ"ש שב"ד כופין את
הנתבע שבעירם לדון בפניהם בעל כרחו וכמו שאמרו כופין אותו ודן בעירו ובין ירצה בין לא
ירצה ידינו אותו ויכריחוהו לקבל את דינם כמוזכר בריש פרק קמא דסנהדרין .אלו הן המקומות
שנראין לי שיכולין להכריח את אחרים לקבל עליהם .אבל בדברים אחרים במה שירצו אנשי עיר
אחת להטיל על אנשי עיר אחרת איני רואה שיהא רשות בידם בלי דעתם ולא להחרימם ולא
להכריחם למס והם אינם משתעבדים להם בזה .אלא אם רצו להחרים ולנגוש ולהפריש מן
האסור ,זה באמת מותר וראוי ומחוייב כדי להפריש מן האסור...
 2.2שו"ת בעלי התוספות סימן א
על דבר אחינו בני רימ"ש הבאים לשוק טרויי"ש ,וקפץ עליהם צר ואויב וירוצצום ,וגומלי חסדים
שבטרויי"ש מסרו עליהם נפשם ופסקו עליהם כדי פדיונם בשלשים ליטר' .והחבושים נתנו רובם.
והמותר הטילו עליהם קהל טרויי"ש ועל אחיהם בסביב משינ"ץ ושבאלצורא וב' נפשות
שבקרלונ"ט .וגזרו לתת מכל ליטרא דינר ,והממאן אסרוהו הוא וכל זרעו מלבא בקהל ופתו ויינו.
וקבעו עליו ל' דינרים לקנס .והוסיפו וגזרו שלא יהא אדם רשאי להתיר .ובבא הספר הזה לקהל
שינ"ץ עמדו והתירו לעצמן הגזירה ,שנתנו אמתלא לדבריהם מחמת צרות גדולות שסבבום
ונתדלדלו מאד .ואמרו שאין להם לקבל גזירתם שאינם מבני עירם ,ולא מהם בכל צרותם .ושליח
טרויי"ש מצאם כפופים בצרה כבידה שאירע להם על נתיצת תועבה שבמקומן .ועל כל זה
נשתתפו עמהם ושלחו להם נדבת לבם .וששאלת אם עשו כדין קהל טרויי"ש שגזרו כן ,ואם קהל
שינ"ץ יש לחוש או לא.
כך הראונו מן שמיא ,שאין גזירה חלה כי האי גוונה שהרי מנודה לעיר אחרת אין מנודה לעירוב
ומאחר שבעיר זאת אין כח בידם לנדות אדם שבעיר אחרת ,וכ"ש הקהילה .ואילו כיון שניכר
אונסם ,והמבינים שבטרויי"ש ראו דלותם וצרותם שפגעם ,וגזרו עוד למצוץ דמם ,ונקטום
בכובסם עד דלישקלו גלימם איך ישמעוה ואיך יקבלוה .והלא אין גוזרים גזירה על הציבור אא"כ
רוב הציבור יכולים לעמוד בהד שנ' ושדי לא מצאנוה סגיא כח .ואם סבירו להו כמ"ד מוטב
שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מיתת חבירו ,לא עבדינן כוותיה ,אלא כמשנה אחרונה
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דקתני עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמךה חייך קודמים לחיי חבירך .ואילו באותו פרק
חייהם תלויים נגדם.
ואי משום הא דא"ר אלעא גדול המעשה יותר מן העושה שנ'ז והיה מעשה הצדקה שלום ,ואמר
להו רבא לבני מחוזא עושין אהדדי כי היכי דליהוי לכו שלמא דמלכותאח לאו בגזירה אלא
בדברים כיבושים .שדברים של נשואי פנים עישויי נינהו .ולא מצינן שעיר אחת יכולין להטיל
ממון על בני עיר אחרת ,לא משום רוב חכמה ולא משום רוב ממון או מניין .ואפילו למצוה,
שאע"פ שזו מצוה רבה דכתיב בהט כי יברכך ,בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך ,הא שנינוי כל
מצוה שמתן שכרה בצדה אין ב"ד של מטה מוזהרין עליה .ואין דבר תלוי אלא בנדבת הלב ובדבר
הוצאה ,שנ' מאת כל איש אשר ידבנו לבו שאפילו בני עיר אחת שמתקבצים לעיר אחרת לכינופיא
דכלה או דתעניתא ,ופוסקין עליהן צדקה ,אין בהן כח לכובשה ,אלא נוטלין ומביאין אותו עמהן
לעניי עירן ,דתניאיב בני העיר שהלכו לעיר אחרת כו'.
כללא דמלתא אין לאילו כפייה על אילו כל עיקר ,ואפילו מרובין וגדולין ,חוץ מרידוי עבירות
ובאין מחמת טענה שנתפשים תחתיהן ,דכתיב וכשלו איש באחיו ,איש בעון אחיו ,מלמד שכל
ישראל ערבין זה בזה .וכן תניא ר' אלעזר בן יעקב אומר שמעתי שב"ד מכין ועונשין [שלא] מן
התורה ,ולא לעבור על דברי תורה ,אלא כדי לעשות סייג לתורה .וכל כהאי גוונא הפקר ב"ד
הפקר אבל לאפקועי ממון מבני אדם ,אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו .דהא (ר') [רבי] דנשיא
הוה לא הוה ביה כח לאפקועי כלל .דהא אמרינן בימי ר' בקשו להתיר נתינים .אמר להן ר' חלקינו
נתיר ,חלק מזבח מי יתיר .ונתינים דבר ממון דכתיב ויתנם יהושע לחוטבי עצים ולשואבי מים
למזבח ה' ולעמו .עתה חלק כהנים דלא הוה שייך בהו מזבח לא הוה ליה רשות .לכן גזירת
טרויי"ש לא חיילא ,ולא הוצרך היתר ...ושלום יוסף טוב עלם ב"ר שמואל ז"ל.
 .2.3ספר כלבו סימן קמב
שאלה זו שאלו רבני טרויי"ש לרבי יהודה כהן ב"ר מאיר ולרבי אליעזר ב"ר יהודה ז"ל :ראובן
בא לבית הכנסת וצעק ואמר אי קהל הקדוש גויה אחת עומדת בביתו של שמעון ובאה אמש
בביתי וחרפני וגדפני ואתם יודעים שהיא מועדת ורגילה לעשות כן לכלכם וענו כל הקהל כן הוא
כדבריך אף לנו הרעה אותה גויה ,זה אומר אותי הכה במקל ,וזה אומר אשתי קראה זונה ,וזה
אומר אותי קראה קרנן ,וענה ראובן אחרי שהיא מועדת בבקשה מכם גזרו שלא תהנה מישראל
עד חצי שנה אולי תתיסר ,ואם תצווני אני אגזור הגזירה וצווהו וגזר כדברי הקהל אלא אותו
שמעון בלבד לא הסכים בדבר ואמר לעולם לא אקיים גזירתכם כי גזירתכם אינה גזירה לפי
ששונאי גזר ,ואמרו כל הקהל הוא לא גזר אלא דעתינו ולא על אודותיו בלבד גזרנו אלא על דבר
שאר בני קהלנו ,ועוד אמר אותו שמעון אין אנו משגיחין לגזרתכם שיש בכם שהסכימו בגזירה
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אוהבי לבעל דיננו ושונאים אותנו וענו כל הקהל ח"ו חלילה לנו לגזור גזירה עבור אהבת איש כי
כשם שאנו אוהבים לו כך אוהבים לכל ישראל ושארית ישראל לא יעשו עולה ,והתרינו בהם כמה
וכמה ימים שלא יפקרו כל כך ולא השגיחו ובראות קהלנו כך נבדלנו מהם והיו יריאים כל הקהל
שלא יגזלו מהם את ספרי התורה וכל הדברים שהם של צבור מפני שביתם סמוך לבית הכנסת
ולא ימנעום מהם מלהוליכם בכל מקום שירצו ועברו על אותה גזירה וכל זאת בהוראתו של
שמעון ,ועכשיו יורונו רבותינו אם רשאין בני העיר לגזור על קצת בני קהלם ולכופם ולהתקן
עמהם בתקנתם ושלא להפריש מן הצבור ואם יש ממש בהוראתו של שמעון שאמר כדבריו כל
איש ואשה שירצו לפרוק עול יבא לעשות ולומר כדבריו של זה ,ויורונו רבותינו אם יוכלו בני עיר
להשביע על בני עיר אחרת ולכופם שם בעירם לכל דבר אף על פי שהם רחוקים מהם כמה
פרסאות ואין כפיה להם על אלו ,ואם יכולין לטעון לה אנו בשלנו ואתם בשלכם ואין אנו משגיחין
לגזרתכם ולא על שבועתכם ,ועוד יורונו כגון אנו שקהלנו מתי מספר וקטנים שבנו נשמעים
לגדולים ולא מחו בעולם בכל תקנותינו ומודים לנו בכלן כשאנו גוזרים גזירה אם צריכין אנו
לשאול לכל אחד ואחד אם רצונו ודעתו לדעתנו ,ואם אין אנו שואלין וגם אם הוא שותק ואינו
מוחה אם יכול אדם לומר שלא לדעת אותו שלא נשאל ממנו נגזרה גזירה אף על פי שאינו מוחה
לא בשעת הגזירה ולא לאחר זמן ,הכל יורונו טעמי השאלות באר היטב.
תשובה ...ומה ששאלתם אם בני עיר אחת יכולין להשביע ולכוף בני עיר אחרת שם בעירם אף על
פי שהם רחוקים ,כך נראה לנו אם תקנה זו שהן מתקנין יש בה צורך ישובם כגון מס או מדות
או שערים או שכר פועלים כגון אלו ודאי אין רשאין לכוף אלא בני עירם כדאמרינן רשאין בני
העיר להסיע וכו' בני העיר אין בני עיר אחרת לא ,אבל אם הוי עוברין בני עיר אחת על התורה או
על הדין או שהורו על אחת מכל המצות שלא כהלכה רשאין בני עיר אחרת לכופם ולהחרימם
כדי להחזירם למוטב ואינן יכולים לומר אנו בשלנו ואתם בשלכם אלא כל ישראל מצווין
להכריחם שכן מצינו בזקן ממרא ובני עיר הנדחת שיושבי לשכת הגזית כופין אותם ודנין אותם.
ושכתבתם שבמקומכם נהגו קטנים לשמוע לגדולים ולא מחו לעולם בידם דין הוא שהקטנים
נשמעין לגדולים לכל אשר יגזרו עליהם ולא מבעיא בזמן שהן שותקין שיקבלו עליהם גזירת
גדוליהם ושוב אינן יכולין למחות אלא שאפילו הם צועקים אין צעקתם כלום שהרי גדוליהם
רבו עליהם ,ואם תאמר הקטנים רבו על הגדולים וימאנו שמוע אליהם כיון שהן שתקו בשעת
מעשה ולא מאנו ולא מחו שוב אינן יכולין ואף על פי שהקטנים רבו על הגדולים דין הוא לשמוע
לזקניהם ולגדוליהם ,שכן מצינו בכמה מקומות שהמקום חלק כבוד לזקנים ולגדולים דכתיב
ונגד זקניו כבוד ,אשרי הדור שהקטנים נשמעין לגדולים שאפילו סתירת זקנים בנין ,שכן מצינו
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ברחבעם בן שלמה ,והמקום יסכים על ידינו לעשות אמת ומשפט ושלום ,יהודה כהן בר רבי
מאיר ,אליעזר בר רבי יהודה.
 .3טובת הכלל? – האינטרס הציבורי
 .3.1חרם הישוב (מתוך מאמרו של אברהם גרוסמן" ,הקהילה היהודית באשכנז בימי הביניים:
בין פרטיקולריזם לכלל ישראל" ,בתוך :הציונות והחזרה להיסטוריה ,ירושלים תשנ"ט ,עמ'
 > )170שאלה מחכמי פריז לחכמי רומי (המאה ה – )12

 .3.2שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ,דפוס לבוב ,סימן קיא
וכבר שלח לי רבינו שמחה ז"ל כי היישוב והחזנות יכול יחיד למחות ולעכב .ושרא ליה מריה כי
איך וכיצד נתקיים בהם המנהג הרע הזה ,כי איני חולק עליו כשיש רבים הממאנים אפילו אם
הם מועטים שלשה או ארבע בני אדם ,אך יחיד כל דהוא איך יכול למחות.
וריב"א ז"ל נמצאת תשובתו בשפירא וכתוב בה כי רוב הציבור אם התירו לאחד היישוב רובו
ככולו .והביא ראייה מהוריות [ג ,ב] .ורבותינו כתבו בתוס' ב"ב כי ר"ת ז"ל לא היה מודה בחרם
היישובים ,כי אמר קדמונינו לא הנהיגו חרם היישוב אלא בשביל אלמים ומוסרים ושאינם
רוצים לפנות לתקנת הקהל ושאינם רוצים לפרוע מס עמהם ,אבל על אחר אין חרם .ויש לי
תשובה מה"ר אליעזר מאורליש ז"ל שכתב ששמע כן עדות מפי ר"ת כשיצא מבית הכנסת של
טריוש.
ויש תמהון במנהגים שיש אנשים חטאים שמוחים יישוב לאדם שיש בו צורכי ציבור ואינו יורד
לחייהם .ומי שעושה זה יש בידו מידת סדום ולא יזכה להיות במחיצת הצדיקים .והגוים נקראים
מתקוממי ה' הקמים על ישראל ,וזה ששונא לעובדי ה' כ"ש יקעקע ביצתן ,וכבר אמרו רבותינו
שבירושלמי [מו"ק פ"ג ה"א] המעכב את הרבים [מלעשות מצוה] צריך נידוי .ושלום משה בר'
חסדאי נ"ע.
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ב .משפט הקהילה – מאפיינים מוסדיים
 .1ספר החינוך מצוה תצא (מינוי שופטים)
וזאת אחת מן המצוות המוטלות על הצבור כולן שבכל מקום ומקום ,וצבור הראוי לקבוע ביניהם
בית דין כמו שמבואר במסכת סנהדרין [ב' ע"ב] ולא קבעו להם ביטלו עשה זה ,וענשן גדול מאד
כי המצוה הזאת עמוד חזק בקיום הדת .ויש לנו ללמוד מזה שאף על פי שאין לנו היום בעוונותינו
סמוכים ,שיש לכל קהל וקהל שבכל מקום למנות ביניהם קצת מן הטובים שבהם שיהיה להם
כח על כולם להכריחם בכל מיני הכרח שיראה בעיניהם בממון או אפילו בגוף על עשית מצוות
התורה ולמנוע מקרבם כל דבר מגונה וכל הדומה לו .ואלה הממונים גם כן ראוי לישר דרכם
ולהכשיר מעשיהם ויסירו חרפת העם מעליהם פן יענו אותם על מוסרם שיטלו קורה מבין
עיניהם .וישתדלו תמיד בתועלת חבריהם הסמוכים עליהם ללמדם דרך האמת ולתת שלום בכל
כחם ביניהם ,ויטשו ויניחו וישכיחו מלבם כל תענוגיהם ,ועל זה ישיתו לבם ובו יהיה רוב
מחשבותם ועסקיהם ,ויתקיים בהם מקרא שכתוב [דניאל י"ב ,ג'] והמשכילים יזהירו כזוהר
הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
 .2שו"ת הרשב"א חלק א סימן תריז
אקדים לך הקדמה כי שבעה טובי העיר המוזכרים בכל מקום אינם שבעה אנשים המובחרי'
בחכמה או בעושר וכבוד .אלא שבעה אנשים שהעמידו' הצבור פרנסים סתם על עניני העיר והרי
הן כאפטרופס' עליהם .ואין צורך לפרנסין אלו אלא לדברים שיש להם קדושה בבית הכנסת
ורחבה של עיר .וכאותם המוזכרין במגלה שאם מכרו הפרנסין במעמד אנשי העיר ואפילו למשתי
ביה שכרא רשאין .ובתוספתא קורא אותם פרנסין דתניא התם רבי מנחם ברבי יוסי אומר בני
העיר שמכרו בית הכנסת לא יקחו את רחבה .אמר רבי יהודה בד"א =במה דברים אמורים=
בזמן שלא התנו עמהם פרנסי העיר .אבל התנו עמהם פרנסי העיר רשאין לשנות לכל דבר שירצו...
אבל פחות משבעה אין כחן שוה להיותם ככל בני העיר עד שיטלו רשות בפירוש מן בני העיר .זכר
לדבר שבעה רואי פני המלך .מעתה מה שנחלקו אלו כנגד אלו אם היו טובים שבעה או בינוניים
שבהם .מעתה איני רואה עיקר למחלוקתם שהנכבדים שבהם לבינוניים שוה כל זמן שלא נתנו
להם הצבור רשות בפירוש בחליפין אלו שלא העמידו אותם פרנסים על הצבור...
 .3שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ,דפוס קרימונה ,סימן רטו > תשובת ראב"ן
שאילה שנים שבאו לדין ונתפשרו במעמד טובי העיר וקנו זה לזה ,אם יכול אחד מהם לחזור בו
ולבטל אותו קנין או לא.
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והשיב הרב נראה בעיני דאין אחר קניין כלום ואין יכול לבטלו ,דקיימא לן כרב יוסף [ב"ב קיד,
א] [דאמר] והוא שעסוקין באותו עניין .ואפילו כי לא קנו מיניה כיון דבשלשה הויא מחילה לית
בה חזרה ,וכי אמור רבנן [סנהדרין ו ,א] פשרה צריכה קנין ,הני מילי בפני שנים דלא אלימי
לאפקועי ממונא בלא קניין ,אבל בשלשה אלימי דבית דין נינהו ,וכל שכן הכא דבמעמד טובי
העיר הוה.

ג .משפט המדינה (הזרה) – ערכאות של גויים
 .1רציונאלים והקשרים
 .1.1בבלי ,גיטין פח ,ב
ותניא ,היה רבי טרפון אומר :כל מקום שאתה מוצא אגוריאות 46של עובדי כוכבים 47,אע"פ (=
אף על פי) שדיניהם 48כדיני ישראל ,אי אתה רשאי להיזקק להם ,שנאמר" :ואלה המשפטים
אשר תשים לפניהם" – לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ,דבר אחר :לפניהם – ולא לפני הדיוטות.
 .1.2ירושלמי ,עבודה זרה ב ,ז; דף מא ,ד
דתני (= ששנה) רבי שמעון בן יוחי" :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – מה הסימה 49הזאת
אינה נגלית לכל ברייה ,כך אין לך רשות לשקע את עצמך בדברי תורה אלא לפני בני אדם כשירין.
אשר תשים
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי ,שמות כא ,א ,מהד' אפשטיין-מלמד ,עמ' 158
לפניהם – "לפני בני ישראל" לא נאמר כן אלא "לפניהם"  -לפנים שבהם; מלמד שאין שונין בדיני
ממונות לעם הארץ.
 .1.3מדרש תנאים ,דברים טז ,יח ,מהד' הופמן ,עמ' 96
"[...שופטים ושוטרים] תתן לך" – מלמד שלא ניתנו הדינין אלא לישראל ,וללמדך שכל ההולך
לדין אצל אומות העולם ,כאלו עובד עבודה זרה ,שכך הוא אומר" :שפטים וש'[וטרים] תתן לך",
 46בכ"י ותיקן  :130אגוריות .בכ"י ותיקן  :140איגורייאות .בכ"י מינכן :ערכאו'.
 47בכל כה"י הנ"ל :של גוים.
 48בכ"י ותיקן  130ובכ"י מינכן נוסף כאן" :דין".
 49כך הגרסה בכ"י ליידן .ראה גם :ל' גינצבורג ,שרידי הירושלמי ,ירושלים תשל"ד ,עמ' ( 276מה סימה זאת) .ברם ,בשרידי ירושלמי שם ,עמ' 337
(קונטרס ר' שמעון הדרשן) ובמכילתא דרשב"י ,שמות כא ,א ,מהד' אפשטיין-מלמד ,עמ' " :158מה הפנימה הזאת".
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וכת'[וב] אחריו (שם)" :לא תטה משפט צדק צדק תר'[דוף ]...לא תטע לך אש'[רה]"; ולא עוד
אלא שכל המניח דיני ישראל והולך לפני אומות העולם – כפר בהקדוש ברוך הוא תחלה,
שנ'[אמר] (דברים לב ,לא)" :כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים"50.
מלה"ד לחולה שנכנס הרופא לבקרו אמר לבני ביתו האכילוהו והשקוהו כל מה שרוצה אל תמנעו
ממנו כלום נכנס אל אחר אמר להן אל יאכל פלוני ואל ישתה דבר פלוני אמרו לו מפני מה לזה
אמרת לאכול כל מה שהוא רוצה ולזה אתה אומר אל יאכל דבר פלוני ואל ישתה דבר פלוני אמר
להן הראשון אינו של חיים לפי כך אמרתי על תמנעו ממנו כלום בין אכל בין לא אכל ימות אבל
זה של חיים לפי כך לא יאכל דבר פלוני ולא ישתה דבר פלוני וכן חקות הגוים אינן של חיים שנ'
(עי' יר' י ג) כי חקות הגוים הבל ואומ' (יחז' כ כה) וגם אני נתתי להם חקים לא טובים אבל
ישראל נתן להם חקים ומשפטים ומצות טובים לכך נאמר בהם (ויק' יח ה) אשר יעשה אתם
האדם וחי בהם.
 .1.4אגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ו1-11 ,
האם מעז איש מכם ,שיש לו דבר נגד רעהו ,להביא את משפטו לפני הרשעים ולא לפני הקדושים?
האם אינם יודעים שהקדושים ישפטו את העולם? ...והנה כשיש ביניכם עניינים של חיי יום יום,
דוקא את הנקלים בעיני הקהילה אתם מושיבים לשופטים ...וכי אין בכם שום חכם שיכול
לשפוט בין איש לאחיו? במקום זאת אח נשפט עם אחיו ,וזאת לפני בלתי מאמינים!...
 .1.5שו"ת הרשב"א ,חלק ו ,סימן רנד
ומכל מקום לנהוג כן מפני שהוא משפט גויים ,באמת נראה לי שאסור ,לפי שהוא מחקה את
הגויים ,וזהו שהזהירה תורה "לפניהם ולא לפני גויים" ,ואע"פ ששניהם רוצים בכך והוא דבר
שבממון .שלא הניחה תורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם שייקרו (= יכבדו) את חקות
הגויים ודיניהם ...אבל ללמוד מזה לילך בדרכי הגויים ומשפטיהם ,חס וחלילה לעם קדוש לנהוג
ככה ...ועושה אלה – מפיל חומות התורה ,ועוקר שרש וענף ,והתורה מידו תבקש ...ובכלל עוקר
כל דיני התורה השלמה .ומה לנו לספרי הקודש המקודשים ,שחברו לנו רבי ,ואחריו רבינא ורב
אשי? ילמדו את בניהם דיני הגויים ,ויבנו להם במות טלואות בבית מדרסי הגויים?! חלילה! לא
תהיה כזאת בישראל ,ח"ו ,שמא תחגור התורה עליה שק.

 50דרשה מקבילה מופיעה במדרש תנחומא ,פרשת משפטים ,מהד' ורשה ,סימן ג .הדרשה שבתנחומא מופיעה כפיתוח של מדרש ההלכה" :לפניהם -
ולא לפני גויים (כותים)".
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 .1.6תשובת רבנו גרשום ,כלבו (הוספה) ,קטז ,ירושלים תשנ"ז
שלא למסור חברו ולא ממונו בידי גוים ושלא להביאו לערכאות שלהן51.
 .1.7כלבו ,קיז [= שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ,קרימונה ,עח]
באלה התקנות נועצו והסכימו וחתמו כל זקני טריוי"ש ( ...)Troyesורבותינו שבפרי"ש (...)Paris
וחכמי יועצי ליאו"ן ( )Lyonוקרפנטר"א ( )Carpentrasולומברדיא"ה ( )Lombardiaוחבל הים
ואניוב ( )Anjouופייטי"ן ( )Poitouוגדולי לותיר ( .)Lorraineוזה תוכן הגזירות שגזרו:
[א] גזרנו ונדינו והחרמנו על כל איש ואשה ,הקרובים או הרחוקים ,אשר יביא את חבירו בדיני
עכו"ם או ע"י עכו"ם ,הן שר הן מושל הן סרדיוט...
[ב] וגזרנו והחרמנו ונדינו ,שלא יאיים על שבעה טובי העיר על ידי עכו"ם...
[ג] וגזרנו שלא יהא אדם רשאי ליטול שררה על חבירו על ידי שר ושופט ,כדי לענוש ולקנוס ולכוף
אותו בדברי הבאי ולא בדברי שמים53 52 ...
 .2סייגים
 .1.2גאונים
ו ר ו ב בני עמינו קשים מלהוציא גזלה מתחת ידם ,כ י א ם בכוח הוד כבוד מלכותו ...כי זו
האומה הנביאים לא יכלו לכובשם .ולולי הוד מלכות לא היינו מוציאים גזלות מתחת הגזלנים
ל ע ו ל ם54.

 51מובאת גם אצל ש' אסף ,בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד ,ירושלים תרפ"ד ,עמ'  ,18-19הע' .4
 52כותרת התקנות בספר כלבו (ראה בהע' הבאה) היא "דין תקנות רבינו יעקב זצ"ל" .כמו כן ,על המקבילה בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג (ראה בהע' הבאה)
חתומים רשב"ם ,רבנו תם ,ראב"ן ועוד .עם זאת ,ייתכן ,שתקנות אלו אינן של רבנו תם .ראהLouis Finkelstein, "Zu den Takkanot des :
Rabbenu Gerschom", Monatsschrift Geschichte und Wissenschaft des Judentums 74 (1930), p. 30
 53למקבילה נוספת ראה שו"ת מהר"ם מינץ ,קב .תקנה מקבילה ,ובנוסח מקוצר ושונה במידה ,מופיעה בשו"ת מהר"ם מרוטנברג ,פראג ,סימן אלף כב.
הקווים המקבילים רבים ,ומסתבר שמדובר באותה תקנה .לנוסחים חלקיים (ללא הרישא ובתוכה תקנת הערכאות) ,עיין :שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ,פראג,
קנ"ג ,תתרכ"ב .כותרת התקנות שם (בסוגריים)" :תקנות שתקן רבנו תם באגודות בני צרפת".
לשינויי הנוסחאות של התקנות ,ראה :פינקלשטיין ,שלטון עצמי ,הנ"ל בהע'  ,48עמ' .153
S. Schechter, 'Genizah Ms.', Festschrift zum siebzigsten Geburtstage A. Berliner’s, hrsg. von A. Freimann und M. 54
( Hildesheimer, Frankfurt 1903, pp. 108, 112 l. 67-70.ברכת אברהם – ספר היובל לאברהם ברלינר).
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 .1.3רא"ש ,בבק קמא ,פרק ח ,סימן יז (ומשם באוצר הגאונים ,בבא קמא ,חלק התשובות ,עמ'
)69
דאמרי אינשי (= [זהו] שאומרים האנשים)" :קרית לחברך ולא ענך – רמי גודא רבה ושדי
עילויה" מכאן פסק רב פלטוי ז"ל (ראש ישיבת פומבדיתא שבבבל :)841-858 ,ראובן שיש לו
תביעה על שמעון ומסרב לבוא עמו לדין ,שרשאי להביא לערכאות של נכרים ,כדי להוציא את
שלו מתחת ידו.
 .1.4רמב"ם ,הלכות סנהדרין כו ,ז
היתה יד הגויים תקיפה ובעל דינו אלם ,ואינו יכול להוציא ממנו בדייני ישראל – יתבענו לדייני
ישראל תחלה .אם לא רצה לבא  -נוטל רשות מבית דין ומציל בדיני גויים מיד בעל דינו.
 .1.5שו"ת הרא"ש ,כלל סח ,סימן יג
וכיוצא בזה דנתי כבר בכאן ,על מה שנהגו לכתוב בשטרות" :בין בדיני ישראל ,בין בדיני
האומות"; ואמרתי :חלילה וחס ,שיהא רשות למלוה לתבוע ללוה בפני ערכאות עובדי כוכבים...
דאמרינן :אפילו בדין שעובדי כוכבים דנין כדיני ישראל ,ההולך לפני ערכאות של עובדי אלילים
מחלל שם שמים ומיקר שם אלילים ...והא דכתבי'[נן] בשטרות" :בין בדיני אומות העולם" ,י ש
ל פ ר ש ו ש ל א ל ע ק ו ר ד ב ר י ת ו ר ה ,כגון :אי גברא אלימא (= אדם אלים) הוא ,ואין
רשות וכח דייני ישראל שולטת עליו ,אז יש לו רשות להביאו בערכאות של עובדי כוכבים ,קודם
גודא ושדי אבתר
שיפסיד ממונו; כההיא :ק ר י ת ל ח ב ר ך ו ל א ע נ י י ך ,ד ח י
י ה.
 .1.6ספר אור זרוע ח"ג ,זיטאמיר תרכ"ב ,פסקי בבא קמא (הלכות ערכאות) סימנים ג-ד
...נראה בעיני ,שאם ק ב ל ו ע ל י ה ם את דייני (ישראל) (ו) גויים ש נ י ה ם ,התובע והנתבע
מרצונם ,ודנו אותם כדין ישראל – ד י נ י ה ם ד י ן ...דדוקא היכא (= היכן) שדנו אותם בעל
כרחם – לא הוי דיניהם דין ,אפי' בדיעבד ...אבל היכא (= היכן) שקבלו מרצונם ,אע"ג (= אף על
גב [אף על פי]) דעברו א"לפניהם ולא לפני גויים" ,אעפ"כ (= אף על פי כן) הואיל וישנם בתורת
דיינים ...דיניהם דין בדיעבד .וראיה אני מביא דתנן" ...כל השטרות העולין בערכאות של גויים",
ב"ד הגויים ...כשרין ...הא למדת ,דהיכא שקיבלו אותם
פי'[רוש] ,שנעשו השטרות על ידי
מרצונם דדיניהם דין ,כדהכא (= כפי שכאן) שהנותן והמקבל מתנה – קיבלו אותם לעדות
מרצונם.
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 .1.7שולחן ערוך ,חושן משפט כו ,א
אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם ...ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם
– אסור.
 .1.8שו"ת הריב"ש סימן נב
מה שכתבת שאחריך לאשה אחר מיתת הבנות אינו כלום כיון שהראשון ראוי ליורשו דירושה
אין לה הפסק זה הי' אמת אם הי' נעשה בין יהודים במקום שדנין דיניהם בדיני ישראל .אבל
המצוה הזה היה דר במיורקה בחזקת עובד ככבים .וכן האשה הבאה לירש מכח הצואה גם היא
שם בחזקת נכרית .וכן הללו הבאים לירש מחמת קורבה גם הם דרים שם בחזקת נכרים .וגם
ביהדותם הי' להם לדון בדיני עובדי ככבים כי כן נהגו מעולם קהל מיורקה מרצונם .וא"כ איך
ילך ויסע ממקומו אחד משתי הכתות וילך ארץ מרחקים שידינו לו בדיני ישראל ,יבאו במיורקה
לפני הדיין שלהם שהוא הגזבר ומי שיזכה ויחזיקהו הגזבר בנכסי המוריש הוא היורש55.
 .1.9שו"ת תשב"ץ חלק א סימן סא
ואלו דברים בלא ראי' ואין הדעת סובלתן כלל שהנכסי' הללו כאן נמצאו וכאן היו ומה שהוא
ברשות ישראל ח"ו שיוציא אותו מרשותו להפקיע זכות ישראל תובע ולמוסרו ביד עכו"ם לדונו
בדיניהן להעלות יראתן להיות אויבינו פלילים לא תהא כזאת בישראל ומה שהוא ברשותם אלו
היה אפשר להוציאו מרשותם לדון בדיני ישראל הי' קדוש השם כ"ש שלא נוציא מה שיש לנו יד
תקיפה עליו לדון בדינינו למוסרו ברשותם לדונו בדיניהם.
 ...ומ"ש כי כן נהגו מעולם קהל מיורק' גם כי יהי' הדבר כן אין מביאין ראיה ממנהג של איסור
ותא חזי מה סלקא בהו ועוד שאין ספק שלדון בדיני עכו"ם אינו אלא משום דינא דמלכותא דינא
ושמא שם היתה מלכו' מקפדת שידונו היהודי' בדיני עכו"ם ולא בדיני ישראל וכיון שמפני טעם
זה היה המנהג ההוא יש לנו לומר בנדון הזה שאין למסור ממון זה לדיניהם לפי שאין המלכו'
מקפדת אלא על נכסים שהם באותה מלכו' אבל נכסים שהם במלכו' אחר' אינה מקפדת וכ"ש
שאם המלכיו' הן מקפידו' זו ע"ז דאדרבה יש לנו לומר שלא לדין /לדון /באותו דין מחמת דינא

 55ראה בעקבותיו בשו"ת מהריט"ץ החדשות ,סימן לב" :מכל מקום ,כיון שמנהג פשוט בקוסטנדינה לדון דיני ממונות על פי הערכאות ,ומה גם בדיני
ירושות ונחלות הם נוהגים על פי הערכאות ,הרי כתב הריב"ש ז"ל כנדון דידן בזה ...שגם ביהדותם היה להם לדון בדיני הגוים כי כן נהגו מעולם קהל
מיורקא .משמע שכיון שנהגו מעולם לדון בדיני הגוים ראוי ללכת אחרי דיניהם ואין למחות בידם" .ראה עוד פסקו של ר' שמואל אבן וליסיד (בתשובה
משנת ה'ת"א  ,)1641 -שו"ת בעי חיי ,חושן משפט ,חלק א ,סימן יו ,שלוניקי תקנ"א ,דף יב ,ג-ד" :ולענין דינא העלה הרב הפוסק ז"ל לדון בשטר זה
כפי מנהג הגויים ,כמ"ש הריב"ש ז"ל."...
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דמלכותא כדי שלא תקפיד מלכו' זו שהנכסים שהן במלכותה ויש באותה מלכות תובעין שיש
בהן זכות שיהיו מפקיעין זכותן מפני דין מלכות שכנגדה ותובעין שהן באותה מלכו'...

ד .משפט מדינת ישראל – ערכאות של גויים?
 .1חזון איש ,סנהדרין ,סימן טו ,ד
ואף על גב (=אף על פי) דליכא (=שאין) ביניהם דיין שידין ע"פ משפטי התורה ומוכרחים להמנות
(=למנות) בעל שכל לפי מוסרי האדם ,אינם רשאים לקבל עליהם חוקי עמים או לחוקק חוקים,
שהשופט כל דין שלפניו לפי הנראה אליו זהו בכלל פשרה ואין ניכר הדבר שעזבו מקור מים חיים
לחצוב בורות נשברים ,אבל אם יסכימו על חוקים הרי הם מחללים את התורה ,ועל זה נאמר
אשר תשים לפניהם ולא לפני הדיוטות ...ואין נפקותא (= הבדל [בתוצאה המשפטית]) בין בא
לפני אינם ישראלים ,ובין ישראל ששופט ע"פ חוקים בדויים ,ועוד הדבר יותר מגונה שהמירו את
משפטי התורה על משפטי ההבל; ואם יסכימו בני העיר על זה – אין בהסכמתם ממש ,ואם יכופו
על זה – משפטם גזלנותא ועושק ,ומרימים יד בתורת משה.
 .2שו"ת יביע אומר חלק ז  -חושן משפט סימן ה
האשה הגישה תביעה לשלום בית בבית הדין רחובות ,ומאידך הגישה תביעה למזונותיה מבעלה
בבית המשפט החילוני ,ובית המשפט אמנם פסק לה מזונות בהתאם לבקשתה ,לאחר זמן הוזמנו
הבעל והאשה לבית המשפט ,והשופט ערך ביניהם "הסכם גירושין" ,אשר נאמר בו בין השאר,
כי ביום מתן הגט לאשה יופסקו מזונותיה ,ומוקד ההסכם נסב על ענין הדירה הרשומה על שם
שניהם .לאחר זמן מה חזרה בה האשה מן ההסכם ,לאחר שחתמה עליו ,ודרשה שכל הדירה
תועבר על שמה ,השופט נפגע מהתנהגות האשה ,ופסק לבטל לאלתר את חיוב מזונותיה מן הבעל.
בראות האשה כן ,חזרה אל בית הדין הרבני רחובות ופנתה בבקשה לחייב את בעלה במזונותיה,
בית הדין דן בבקשתה ביום ג' מנחם אב תשמ"ג ,ולאחר העיון פסק ביה"ד הנ"ל שאין להזדקק
לתביעתה ,הואיל ומתחילה פנתה לערכאות ,וכמו שפסק הרמ"א בהגה בחו"מ (סי' כו סעיף א)
בכיוצא בזה ,והאשה הגישה ערעור לפנינו על פסק הדין של ביה"ד האיזורי רחובות...
...
ובנ"ד שהשופט נעלב על שהאשה חזרה בה מההסכם שערך ביניהם ,ולכן פסק בשרירות לבו
לבטל פס"ד של מזונותיה ,הרי זה עיוות הדין ,שנראה שפסק כן שלא כהלכה ,ויכולה לחזור בה
ולהתדיין בביה"ד שלנו .ועוד שהאשה טוענת שהעורך דין שלה הטעה אותה ,והוא שהגיש תביעה
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בשמה למזונות בבית המשפט .ובאמת דהאידנא לאו כ"ע דינא גמירי ,בחושבם שאין דין ערכאות
על בתי המשפט החילוניים ,מכיון שהם יהודים ,ודינא דמלכותא דינא ,ורק יחידי סגולה יודעים
האמת שדין בתי המשפט כערכאות של גוים .לפיכך מכל הטעמים הנ"ל אנו מקבלים את הערעור
של האשה ,ומחזירים את התיק לבית הדין האיזורי שידון ויפסוק בדבר בקשת האשה למזונות.
וכן הסכימו עמי לדינא חברי הרבנים הגאונים ,רבי אליעזר יהודה ולדינברג שליט"א ,ורבי
אליעזר שפירא ז"ל.

 .3הרב י"א הרצוג ,תחוקה לישראל ,עמ' 165-164
שהמדינה היהודית בארץ הקודש שהיא המקום היחידי שבה יתקיים משפט משלנו ,בתוקף כח
ממשלתי ,תקבל סידור משפטי כזה ,הרי זה יעלה לדעתי ולפי הרגשתי ח"ו נתינת גט כריתות
לתוה"ק וממש הרמת יד בתורת משה רבינו ע"ה.
להושיב דיינים שידונו מאומד דעתם ומנמוסים ,במקום שיש תלמידי חכמים בעלי מדע ,היינו
בעלי כשרונות גדולים שיכולים בנקל להתאמן בדיינות מכל הבחינות ,זהו בודאי פשע ...ואמנם
אפשר שלא נצליח בהתנגדותנו ,אבל על כל פנים חובתנו להשתדל בכל כחנו.
[שם ,עמ'  ]163שאם לא נתחכם עפ"י אמצאה זאת ,עלול שיתקבל ח"ו קודקס גויי לספר
המשפטים ,וזה גרוע עוד מהתדיינות של יחידים לפני ערכאות של נכרים .וכשם שהם ז"ל התקינו
להושיב דייני בור כדי למנוע הליכה לערכאות של נכרים ,כך אנו ננהיג קבלה כוללת למנוע את
המדינה היהודית מלקבל ,ח"ו ,ספר משפטים של גוים.
 .4הרב צ"פ פראנק" ,מכתב בדבר בתי-המשפט במדינת ישראל" ,בשעריך ירושלים – בטאון
המועצה הדתית ירושלים ,גליון ה' ,שבט תש"ל ,עמ' 4-5
ומה שכבודו רואה אותם בתי משפט של מדינת ישראל שזכינו להקמתה בעזרת צור ישראל
וגואלו ו י ר א י ם ו ש ל מ י ם ר ו א י ם ב ה ב צ ד ק ר א ש י ת צ מ י ח ת ג א ו ל ת נ ו ,ולכן
לא ייתכן שההולך לדון אצלם הוא מרים יד בתורת משה – איני יודע מה הוא סח .מה לתבן את
הבר?! וכי בשביל שבעינינו ראינו עזרת צור ישראל וגואלו ,וברחמיו גאלנו משעבוד הגוים ,וכי
בשביל זה נתן יד לפושעים לעקור את תורתנו המסורה לנו מצור ישראל וגואלו? ...שאחרי החסד
והרחמים שפקד ד' את עמו לתת להם שארית בארץ אבותינו ,שבאמת עדיין אנו בסכנה גדולה
ולהט החרב מתהפכת ואנו זקוקים לרחמים גדולים ,שהשי"ת יגן בעדנו ויצילנו מכף כל הקמים
עלינו לכלותנו כמעשה הגרמנים.
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ואם נתבונן בעין חודרת ,כל האומות יש להם יד בכל החורבן אשר עבר על ראשנו ,ולמרות כל
זה ,תכף כשבאו לסדר בתי משפט ,געלה נפשם בתורתנו הקדושה והטהורה ...והרשעים האלה
אשר נכבה מליבם כל זיק של יהדות ,פערו פיהם לבלי חוק ,להטיל דופי בתוה"ק ולבחור דווקא
חוקות הגוים אשר בדו מליבם56.
 .5הרב יעקב אריאל" ,המשפט במדינת ישראל ואיסור ערכאות" ,תחומין א ,תש"ם ,עמ'
 =( 328-319הנ"ל ,שו"ת באהלה של תורה א ,כפר דרום תשנ"ח ,עמ' )121-115
[עמ'  ]319כשם שאין להעלות על הדעת אפשרות של מדינה עברית ללא השפה העברית ,כשפה
הרשמית ,ולוח עברי ...כלוח הרשמי ...כך לא תיתכן מדינה עברית ללא משפט עברי ...ומתוך
אהבת המדינה שאיפתו של יהודי טוב צריכה להיות השבת המשפט העברי המקורי למעמדו
המכובד במדינת ישראל.
[עמ'  ]327כשמדובר בהדיוטות המתנכרים לתורה באופן שיטתי ומעדיפים במוצהר דין נוכרי על
פני דין תורה ,איסור השפיטה בפניהם יהיה מן התורה ...יהודי דתי היודע על קיומו של משפט
התורה ועל מציאותם של תלמידי חכמים יודעי דת ודין ,ובכל זאת הוא מעדיף להישפט בפני
הדיוטות אלו ...נחשב למחרף ומגדף ולמרים יד בתורת משה ,ואיסורו איסור חילול ה' מ ד א ו
ר י י ת א ודינו כהולך לערכאות של נ כ ר י ם (ההדגשות במקור).

 56הרב וולדינברג מצהיר כי המכתב היה בפניו ,והתאריך הנקוב בו הוא כ"ט בתמוז תש"י .ראה :שו"ת ציץ אליעזר ,חלק יב ,פב.
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ו .חילול שבת לרפואת גוי
 .1בבלי עבודה זרה כו ע"א
משנה ב ,א :בת י ְִׁׂש ָר ֵאל ל ֹא ְׁתיּלֵד ֶאת הנָכְׁ ִריתִ ,מּפְׁ נֵי שֶ ְּׁמיּלֶדֶ ת בֵ ן לעֲבֹודָ ה ז ָָרה .אֲ בָ ל נָכְׁ ִרית
ִיקה ְׁבנָּה שֶ ל ִי ְׁׂש ְׁר ֵאלִית
ְׁמיּלֶדֶ ת בת י ְִׁׂש ָר ֵאל .בת י ְִׁׂש ָר ֵאל ל ֹא ָתנִיק בְׁ נָּה שֶ ל נָכְׁ ִרית .אֲ בָ ל נָכְׁ ִרית ְׁמנ ָ
שּותּה.
בִ ְׁר ָ
תנו רבנן :בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים מפני שמילדת בן לעבודת כוכבים ,ועובדת כוכבים לא
תיילד את בת ישראל מפני שחשודין על שפיכות דמים ,דברי רבי מאיר .וחכמים אומרים :עובדת כוכבים
מילדת את בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה ,אבל לא בינה לבינה .ורבי מאיר אומר :אפילו אחרות
עומדות על גבה נמי לא ,דזימנין דמנחא ליה ידא אפותא וקטלא ליה ולא מתחזי .כי ההיא איתתא דאמרה
לחברתה מולדא יהודייתא בת מולדא יהודייתא ,אמרה לה נפישין בישתא ,דההיא איתתא דקא משפילנא
מינייהו דמא כי אופיא דנהרא .ורבנן אמרו ליה :לא היא ,במילתא בעלמא הוא דאוקימתה.
תנו רבנן :בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים מפני שמגדלת בן לעבודת כוכבים; ועובדת כוכבים לא
תניק את בנה של בת ישראל מפני שחשודה על שפיכות דמים ,דברי רבי מאיר .וחכמים אומרים :עובדת
כוכבים מניקה את בנה של בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה ,אבל לא בינו לבינה .ורבי מאיר אומר:
אפילו אחרות עומדות על גבה נמי לא ,דזימנין דשייפא ליה סמא לדד מאבראי וקטלא ליה.
וצריכא ,דאי אשמעינן מילדת ,בההיא קאמרי רבנן דשרי ,דלא אפשר ,משום דאחרות רואות אותה ,אבל
מניקה דאפשר דשייפא ליה סם לדד מאבראי וקטלא ליה ,אימא מודי ליה לרבי מאיר; ואי אשמעינן מניקה,
בההיא קאמר רבי מאיר דאסור ,משום דשייפא ליה סם לדד מאבראי וקטלא ליה ,אבל מילדת דלא אפשר
היכא דאחרות עומדות על גבה  -אימא מודי להו לרבנן ,צריכא.
ורמינהו :יהודית מילדת עובדת כוכבים בשכר ,אבל לא בחנם! אמר רב יוסף :בשכר שרי משום איבה.
סבר רב יוסף למימר :אולודי עובדת כוכבים בשבתא בשכר שרי משום איבה .אמר ליה אביי :יכלה
למימר לה דידן דמינטרי שבתא מחללינן עלייהו ,דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללינן.
סבר רב יוסף למימר :אנוקי בשכר שרי משום איבה .אמר ליה אביי :יכלה למימר אי פנויה היא:
בעינא לאינסובי ,אי אשת איש היא :לא קא מזדהמנא באפי גברא.
סבר רב יוסף למימר ,הא דתניא :העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין ,אסוקי
בשכר שרי משום איבה .אמר ליה אביי ,יכול לומר לו :קאי ברי אאיגרא ,אי נמי :נקיטא לי זימנא לבי
דואר.
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 .2רש"י שם
עובדת כוכבים לא תיילד את בת ישראל  -ואפילו אחרות ישראליות עומדות על גבה :אפותא  -על מצחו של
תינוק מקום שמוחו של תינוק רופס :ולא מתחזי  -לא מינכרא שהרגתו :נפישן בישתא דההיא איתתא  -כך
וכך רעות יבואו עליך כמנין שהשפלתי מהן והרגתי בהן :כי אופיא דנהרא  -אשקומא :ורבנן  -קסברי בזמן
שאחרות עומדות על גבה שרי אמרי לך במילתא בעלמא הוא דאוקימתה :דשייפא סמא  -סם המות שפה
בדדיה :ולא מיתחזי מאבראי  -לא גרס הכא עד לקמיה :ואחרות רואות  -דאי מנחא ידא אפותא חזי ליה
דאגב דחשידי יהבי ישראליות עינייהו עלה ומירתתא אבל מניקה דאפשר דשייפא סמא לדד מאבראי קודם
שתכנס לבית ישראל אימא מודו ליה לר"מ :בשכר שרי משום איבה  -ומתני' בחנם קמיירי דמצי
לאישתמוטי ולמימר צריכה אני לשכר מזונותיי :אולודי עובדת כוכבים בשבתא שרי  -בשכר כבחול משום
איבה דהא אינהו חזו דמיילדין לנשי דידן בשבת כבחול :אסוקי בשכר  -שרי כו' :קאי ברי אאיגרא  -ואם
לא אורידנו ימות ונוח לי להפסיד שכרי ולהצילו :נקיטא לי זימנא לבי דואר  -השלטון קבע לי זמן ליום וועד
ואם לא אלך יצא שכרי בהפסדי:
 .3תוספות שם (כו ע"א)
סבר רב יוסף למימר אולודי בשבת בשכר שרי – תימה ,לרב יוסף דסלקא דעתיה דשרי ולאביי נמי דמשני
דליכא איבה ,משמע הא איכא איבה שרי ,היכי שרינן משום איבה מילתא דאית ביה איסורא דאורייתא,
דאמרינן בפרק שמונה שרצים (שבת דף קז ):הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמעיה חייב משום עוקר
דבר מגידולו דהוא תולדה דגוזז? יש לומר דהכא ביושבת על המשבר שכבר נעקר לצאת ,אי נמי כיון דכלו לו
חדשיו פסקו גידוליו.
 .4חידושי הריטב"א שם (עבודה זרה כו ע"א)
שרי משום איבה .פירוש בדברים שאין בהן חילול שבת ואפילו בשל דבריהן ,דהא פשיטא דמשום איבה לא
שרינן אפילו שבות של דבריהם חס ושלום .והא דאמר אביי יכלה למימר דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללינן
עלייהו שבתא ,מילתא בעלמא היא דמוקמינן להו ,לומר שאף טילטול של תינוק יש בו חילול שבת אלינו ולא
משתרי לן אלא בדידן דמנטרי שבתא.
יכלה למימר לה כו' .ומיהו כל היכא דידיע דלא מקבלי מינייהו ההוא טעמא ,מודה אביי דשרי ,בין בזו ובין
באידך דאנוקי בשכר ,ואפילו בחנם נמי שרינן כל היכא דאיכא איבה כגון בזמן הזה ,מ"ר.
 .5חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א
בתינוקות דגוים .פי' שמלמדים אומנות וה"ה דישראל אלא אורחא דמילתא נקט שדרך תינוקות דישראל
ומצותם ללומדם תורה ואסור ללמד תורה לגוי דכתיב ומשפטים בל ידעום ,ואף על פי שאסור ללמדם אומנות,
משום איבה שרי אבל ללמדם תורה לעולם אסור.
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 .6שו"ת הרשב"א חלק א סימן קכ
שאלת עוד ,רופא ישראל מהו לעשות רפואה לנכרית כדי שתתעבר ,או לא? מי דמי להא דתנן בת ישראל לא
תילד את הנכרית מפני שמגדלת בן לעבודה זרה ,או לא?
תשובה .אף במילדת אסיקנא דבשכר מותר משום איבה .דגרסינן התם בת ישראל לא תילד את הנכרית.
ורמינהו יהודית מילדת ארמית בשכר אבל לא בחנם! אמר רב יוסף בשכר שרי משום איבה .וכל שכן רופא
שמרפא לכל ואם אינו מרפא אתהן הויא להו איבה טפי.
ואני ראיתי את הרב רבינו משה ב"ר נחמן ז"ל שנתעסק במלאכה זו אצל הנכרית בשכר.
 .7שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן של
כותית אין מילדין אותה בשבת ,אפילו בדבר שאין בו חילול שבת.
 .8משנה ברורה שם ,סק"ח:
כותית אין מילדין אותה בשבת – ואפילו בשכר ,דבחול מילדין משום איבה ,כמבואר ביורה דעה סימן קנ"ד,
הכא אסור ,משום דיכולה להשתמט ולומר דאין מחללין שבת כי אם לההוא דמנטר שבתא .וכתב המגן אברהם
ובמקום דאיכא למיחש לאיבה גם בכהאי גוונא שרי ,אם אין בה חלול.
ודע דהרופאים בזמנינו אפילו היותר כשרים אינם נזהרים בזה כלל ,דמעשים בכל שבת שנוסעים כמה פרסאות
לרפאות עובדי כוכבים וכותבין ושוחקין סממנים בעצמן ,ואין להם על מה שיסמוכו .דאפילו אם נימא דמותר
לחלל שבת באיסור דרבנן משום איבה בין העו"ג [אף דגם זה אינו ברור עיין בפמ"ג] ,איסור דאורייתא בודאי
אסור לכולי עלמא ,ומחללי שבת גמורים הם במזיד ,השם ישמרנו.
 .9ר' חיים מצאנז ,שו"ת דברי חיים ,אורח חיים ,חלק ב סימן כה
להרב המאור הגדול החסיד המפורסם מו"ה אברהם מנחם מניס חנליש אבד"ק פעלשטין יע"א ,בנידון שאלתו
אם מותר לרופא ישראל לחלל שבת לאינו יהודי.
הנה זה פשוט באחרונים דבדבר שבות מותר ,כן כתב בכנסת הגדולה [סי' ש"ל בהגה"ט אות א'] ובתוספת שבת
[סי' ש"ל ס"ק ה'] .והפרי מגדים [שם בא"א ס"ק ה'] הניח בצ"ע ,אבל וודאי פשטא דסוגיא נראה דבדרבנן
עושין משום איבה .אך בדאורייתא לא מצינו שמחללין רק משום פיקוח נפש ברי לישראל ,אבל משום חשש
שנאת האינו יהודי לא מחללינן שבת באיסור דאורייתא .ולהקיז דם הוי דאורייתא .ואפילו להניח מה שקורין
זאלב להוציא דם לכמה שיטות אסור דאורייתא ...אבל להקיז דם לרפואה לכל השיטות אב מלאכה הוא ,ורק
על פי פלפול של הבל יוכלו לומר שאינו אב מלאכה ,אבל לא לאמת ...וגם העמדת עלוקות לרוב שיטות
דאורייתא ,כמבואר במג"א ז"ל סי' שכ"ח הנ"ל .ולכן בודאי יש להחמיר .אך המנהג ברופאים שמקילין.
ושמעתי שהוא מתקנות ארצות להתיר להם ,אבל לא ראיתי זה בספר.
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 .10שו"ת חתם סופר חלק ה (השמטות) ,סימן קצד
החיים והשלום יחדיו יהי' תמים יחולו על ראש צדיק ונשגב הרב המאה"ג מו"ה משה נ"י אב"ד דק"ק סערעט
בוואלעחייא יע"א .מכתבו הנעים הגיעני בזמנו ונאבד ממנו וחזרתי על כל הצדדים ולא מצאתיו ,והנה בזו רגע
בחפשי אחר כתב אחר וה' אינה לידי מכתבו ושמחתי מאוד ואמרתי מצוה שבאת לידי לא אחמצנו עוד ,ועל כן
אבוא בקצרה להשיב כיד ה' הטובה מבלי אריכות כדרכי ,כדי שלא יאוחר דבר עוד.
על דבר רופא יהודי הקבוע לרפאות בשכר ונוסע על העגלה ביום ש"ק לפקח על נפשות חולי יהודים ועובדי
ככבים ,אם צריך למחות בידו ,כמו דאמרו חז"ל ביולדות דלא שייך בזה איבה ,דנימא להו 'אנן דמנטרי שבתא
מחללין עליה שבתא ,אתון דלא מנטרי שבתא לא מחללין עליכו שבתא.
הנה בנסיעה על העגלה יש כאן ג' איסורים .א' שביתות בהמה ומחמר; ב' תשמיש בבעלי חיים דאיכא משום
שמא יחתוך זמורה; ג' משום תחומין [ ]...ואין צורך להאריך שאין כאן איסור דאורייתא כלל.
ואחר שזכינו לדין נחזי מה דקמן .הנה מבואר בשו"ע יו"ד סי' קנ"ד סעי' ב' ,דאולדי בשבת בשכר אסור דליכא
איבה ,ומבואר בתוס' דע"ז כ"ו ע"א ד"ה סבר וכו' דליכא אלא איסור דרבנן בעלמא ,ומכל מקום כיון דלענין
חלול שבת ליכא איבה  -אסור ,ואם כן הכא נמי.
אמנם כנ"ל ,דכל הדברים לא נאמרו היכא דליכא אלא איבה בעלמא ,יכול להתנצל ולומר כנ"ל .אבל היכא
דאיכא למיחש לסכנתא ,שאנחנו דרים ביניהם ויוסיפו שנאה ותחרות ויאמרו כי דמו של עובד ככבים קל
בעינינו ,ולא יקבלו תירוץ דמנטרא שבתא ,ועוד ברוב המקומות הרופאים הם גוים ,ויותר בעיניהם דמן של
ישראל ,ואולי בש"ס נמי לא אמרו אלא בימיהם שלא היה שכיחי תערובות ישראל וגוים ,וכמו שכתבו תוס'
חילוק זה בע"ז ט"ו ע"א ד"ה אימור וכו' ,לחלק בין ימיהם לימינו ,וכן כתב הרא"ש שם פ"ק דע"ז סי' א' לענין
לשאת ולתת עמהם ,דנשתנה הענין עתה.
ובהגה' מיימוני פ"ו משבת ,פסקו בשו"ע סי' שכ"ה סעי' ב' ,דבגוי אלם מותר ,או משום דרכי השלום ,ועיי'
בט"ז שם סק"א ,וגדולה מזה התירו בכיבוי דליקה אפי' יוצאת מבית גוי שאין סכנה לישראל מחמת יציאת
האש ,מ"מ אם לא יסייע לכבות יבוא לידי סכנה ,וע"ש בדרכי משה ובתרומת הדשן בפנים ,אף על גב דלכאורה
גם שם יכול להתנצל ולומר אתון דלא מנטרי שבתא לא מחללי שבת על הדליקה שבבתיכם ,מ"מ כיון דליכא
אלא איסור דרבנן ולא סמכינן אפירוקא לסכנתא ,כי נשתנו העתים .ובאמת יש לתמוה קצת על שלא הגיה
ברמ"א בש"ע י"ד סי' קנ"ד הנ"ל ביולדות דהיכא דאיכא למיחש לסכנתא שרי]...[ .
על כן נרהא לי דאם יש שום חולי בתוך י"ב מיל לא יסע להחולי שחוץ לי"ב מיל ,ומכל שכן אם יש חולי סמוך
וקרוב טפי מאלפים אמה לא ייסע אפי' חוץ לאלפים אמה ,וק"ו בן בנו של ק"ו אם יש שני חולים בתוך העיר
שלא יזוז ממקומו כלל ,כי יתנצל לומר לא אוכל לזוז מכאן מפני סכנת זה החולי ,או פלוני הקדים לזמן אותי
לצורכו ולא אוכל לגרוע אמונתי ,דבהתנצלות כי האי ליכא שום סכנה והן דברים המתקבלים על הלב ,ושכיחא
טובא אצל רופאים המתאחרים לבא משום חולי אחר שקדם לזה .ואם אי אפשר להתנצל בשום אופן ויסע על
העגלה וסוסים של נכרים ויאמר לו שנוסע לצורך נכרי אחר ,ואותו נכרי ישלם לו שכרו ,ויעלה על העגלה בשעה
שהתחילו הסוסים להלוך וכשינוחו להטיל גללים ירד מיד ולא יעלה עד אחר נסיעתם]...[ .
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וכל דברינו נאמרים לענין גוים עובדי כוכבים ,אבל לא האומות אשר אנחנו חוסים בצילם כאשר יבין מעלתו,
והחכם עיניו בראשו .פרשבורג כאור בקר יזרח שמש עש"ק כ"א כסליו קע"ל .משהק"ס מפפד"מ:
 .11ילקוט יוסף שבת ד סימן שכט (על מי מחללין את השבת)
ח .יש אומרים שמותר לחלל את השבת אף באיסורי תורה גם על חולה גוי שיש בו סכנה ,אם אין הדבר סובל
דיחוי עד למוצאי שבת .מכיון שאם לא יחללו את השבת על חולה גוי ,יש לחוש שבמקרה אחר רופא גוי יתנקם
ולא יטפל בחולה ישראל שיש בו סכנה .ולדבריהם כל שכן שיש להקל בזה ברופא העובד בבית חולים ,שמחוייב
על פי חוק המדינה לטפל בכל החולים ללא הבדל לאום ,ואם לא יטפל בהם צפוי לעונש על פי החוק ,מכיון שאז
אינו מתכוין לחלל את השבת אלא כדי להנצל מהעונש ,ולדעת איזה פוסקים הדבר נחשב כמלאכה שאינה
צריכה לגופה ,שאין חייבים עליה מן התורה.
ולדינא ,יש להשתדל לעשות את כל המלאכות האסורות מן התורה על ידי שניים ,כדי שיהיה בכלל הדין
"שניים שעשאוה פטורים" ,או בשינוי ככל האפשר .אבל כשאי אפשר שהטיפול ייעשה על ידי שניים ,ויש חשש
שהדבר יוודע אם יימנע מלטפל בגוי ,מותר לחלל עליו שבת גם במלאכות גמורות ,להצלת חיי החולה.
 .12הערות
ח) [ ]...ובאמת שהמשנה ברורה (סק"ח) כבר כתב להעיר בתוקף רב על אותם הרופאים שאינם נזהרים בזה,
שמעשים בכל שבת שנוסעים כמה פרסאות לרפאות עובדי כוכבים ומזלות ,וכותבין ושוחקין סממנים בעצמן,
ואין להם על מה שיסמוכו ,דאפילו אי נימא דמותר לחלל שבת באיסור דרבנן משום איבה בין העכו"ם (אף
דגם זה אינו ברור ,עיין בפרי מגדים) איסור דאורייתא בודאי אסור לכולי עלמא ,ומחללי שבת גמורים הם
במזיד ,ה' ישמרנו .ע"כ...
אולם באמת יש מקום לומר שמניעת ריפוי גוי בשבת על ידי ישראל יכולה לגרום בעקיפין פקוח נפש של יהודי,
בהיוודע הדבר שרופאים יהודים מסרבים להציל גוי בגלל חילול שבת ,ואף הגויים יימנעו מלהציל יהודי חולה
שיש בו סכנה ,ובפרט בימי החגא שלהם .ומה גם שכלי התקשורת מפותחים מאד בזמן הזה ,והדבר יכול
להיודע מקצה העולם עד קצהו.
וסייעתא לסברא זו יש לומר על פי דברי הרשב"א בשבת (קכח ב) ,על מה שאמרו שם ,אין מילדין את הבהמה
ביום טוב ,אבל מסעדין ומילדין את האשה בשבת ,וקורין לה חכמה ממקום למקום ,ומחללין עליה את השבת.
ובגמרא שם הקשו ,ומחללין עליה את השבת לאתויי מאי? לאתויי הא דתנו רבנן וכו' .וכתב שם הרשב"א ,הא
דקתני אין מילדין את הבהמה ,פירש רש"י משום טירחא ,ולי נראה משום חילול דאורייתא...
ולפי זה צריך ביאור מאי קסבר רב יוסף בגמרא (עבודה זרה כו א) דשרי ליילד נכרית בשבת משום איבה ,אטו
נתיר איסור תורה משום איבה ,וכדהקשו התוס' שם? ומה שתירצו התוס' אינו לדברי הרשב"א והריטב"א,
דהא לדבריהם בעצם מה שמיילדין יש איסור תורה ,ולא משום עוקר דבר מגידולו .אלא על כרחך דמאי
דקסבר רב יוסף להתיר ליילד נכרית בשבת הוא מטעם איבה דפקוח נפש ,והיינו דאף שלפי שעה אין פקוח נפש
לפנינו ,אבל מאחר שיש לחוש שאם הדבר יתפרסם עלול לגרום שבעתיד לא יטפלו בחולים ישראלים ,חשיב
כפקוח נפש שדוחה את השבת]...[ .

154

ובאמת ,שבשו"ת חתם סופר (חלק יורה דעה סימן קלא ,וחלק חושן משפט סימן קצד) העלה להקל כנזכר,
והביא מה שכתב מרן בבית יוסף ביורה דעה שהרמב"ן היה עוסק ברפואות עכו"ם ,ואמר לו רבינו יונה תבוא
עליך ברכה שאתה מרבה זרעו של עמלק וכו' ,ומכל מקום קיימא לן כהרמב"ן ,ואם כן גם בשבת יש להתיר אף
מלאכה דאורייתא ,במקום איבה ,שיש בזה חשש סכנת נפשות[ .שגם העכו"ם לא יסכימו לרפאות חולי ישראל
בהיוודע להם מנהג רופאי ישראל .ועיין בתשובת רבי עקיבא איגר (סימן ס' סוף ד"ה ולענ"ד) ,דבכהאי גוונא
דאיכא סכנה רק על ידי הסתעפות ולא סכנה מיידית בעינן שיהיה מחלוקת ,ואז יהיה אפשר לסמוך אפילו על
יחידאה .ע"ש .ויש לחלק .ומלבד זאת יש סכנה נוספת שיתקוממו על ישראל בגולה לפרוע בהם פרעות
ופוגרומים ח"ו].
וכעין מה שכתב הרמ"א בהגה בסוף סימן שלד ,גבי כיבוי דליקה בשבת ,ומקור הדברים מהשלטי גיבורים
בעירובין (מה א) ,ושם מבואר דאף במלאכה דאורייתא הדין כן []...
ואף הגאון רבי חיים מצאנז בספרו דברי חיים חלק ב' (אורח חיים סימן כה) ,כתב להתיר בזה בפשיטות
בדרבנן ,אך בדאורייתא נראה להחמיר ,ומיהו המנהג שהרופאים מקילים בזה אף במלאכות דאורייתא.
ושמעתי שיש תקנה מ"ועד ארבע ארצות" על פי גדולי הדור להתיר בזה .אך אמנם הוא מעיר שם שלא ראה
זאת במפורש בספר ,אבל כך פשט המנהג בקרב הרופאים על פי זה .ע"ש.
ואמנם לכאורה יש להעיר מדברי הבית יוסף (ריש סימן שכח) ,שכתב :וכתב רבינו ירוחם בחלק ט וז"ל :יש מי
שכתב שכל דבר שאין בו סכנה עתה ,אף על פי שיוכל לבוא לידי סכנה אין מחללין אלא שבות דרבנן ,אבל לא
איסור דאורייתא .ע"כ .ומבואר מזה דאין להתחשב בסכנה עתידית ,ובעינן שתהיה הסכנה לפנינו.
ומרן אאמו"ר שליט"א השיב על זה ,דבנידון החתם סופר לא חשיב כפיקוח נפש שיוכל לבוא ,אלא הדבר עלול
להתפרסם במהרה על ידי כלי התקשורת המפותחים ,והדבר יכול לגרום לסכנה מיידית כאשר הדבר ייוודע
בראש חוצות .וראה לעיל הערה א' מ"ש לענין סכנה עתידית ,ומה שכתבנו בשם הגאון החזון איש ,ושאני הכא
שיש בדבר סכנה מיידית על ידי מהירות בכלי התקשורת.
ובספר טהרת המים (שיורי טהרה מע"ש אות ז') הוסיף טעם להקל ,מפני שכל רופא שאינו מזדרז להציל נפש
אדם מסוכן ,ענוש יענש על פי חוקי המדינות ,אחר שיש שבועת הרופאים לטפל בכל אדם ללא הבדל דת ,ונמצא
שכל כוונת הרופא בחללו שבת על חולה גוי היא כדי להינצל מעונש ,ונמצא עושה מלאכה שאינה צריכה לגופה.
ע"כ.
 .13התכתבות בין הרב אביחי רונצקי לבין יוסקה אחיטוב בשאלה האם מותר לחלל שבת כדי להציל גוי או
מחבל
מתוך אתר "יסודות – יהדות ודמוקרטיה"
מכתב ראשון  -יוסקה אחיטוב לרב רונצקי
לכבוד הרב אבי רונצקי שלום רב.
הזדמנה לידי חוברת של עיטורי כהנים ובו ריכוז של פסקים והלכות לחיילים ונרעשתי לקרוא בה פסק ההלכה
שלך בעניין חילול שבת כדי להציל גוי.
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ההוראה החד משמעית שלך ,בסוף הדיון הקצר ,בסעיף  ,4קובעת הנחיה ש "פשוט שאם אפשר להתחמק ולא
לטפל בו (אין הכוונה שיהודי אחר יעשה זאת ,אלא שהוא לא יטופל כלל בתואנות שונות) חייבים לעשות זאת",
היא הוראה בלתי נסבלת מנקודת הראות שלי ,ולעניות דעתי לא יכירנה מקומה במערכת חינוך של חיילים
ב"צבא ההגנה לישראל" (למיטב ידיעתי היא גם סותרת את הקוד האתי של צה"ל שהתקבל לאחרונה).
 .1אין אני מוצא אצלך כל רמז להווא אמינא שיש ערך לחייו של גוי ,ושזה כשלעצמו ראוי לו להיות בעל משקל
כלשהו בשיקולים ההלכתיים.
 .2הנימוק היחידי והמביש שמתיר טיפול בגוי להצלת חייו המופיע אצלך הוא אך ורק משום שהוא עלול לגרום
סכנת חיים ליהודים בחו"ל.
לפיכך אתה מסיק ,וכך אמורים ח"ו תלמידיך להסיק בעקבותיך ,שאם אפשר להתחמק ,וכאשר הנסיבות הן
כאלה שהדבר לא יתגלה – שיש להניח את הפצוע למות .ממש דין "אין מעלין" ,האמנם?
 .3משורת הנימוקים ההלכתית שאתה מצרף לעניין לא עולה כלל שיש כאן דין מיוחד לגבי מחבל .פירושו של
דבר ,שכל בר דעת מתלמידיך יהיה חייב להסיק את המסקנה שהוא הדין גם לגבי כל גוי שיזדמן לפניו ,נוצרי
או מוסלמי ,דרוזי או בדואי .האמנם?
 .4לא מובן לי מדוע לא חיפשת ויגעת – כי אז היית ודאי מוצא אסמכתא להיתר חילול שבת בידי יהודים
להצלת חייו של גוי ,גם בפסיקות של פוסקים בני ימינו ,מתוך נימוקים נוספים על סכנת נפשות של יהודים
בחו"ל .ראה שפע המקורות שהביא ד"ר שטיינברג באינציקלופדיה הלכתית רפואית ,כרך א ערך גוי עמ' – 127
 ,126ועליו יש עוד להוסיף כזכור ,לאחר פרשת ישראל שחק באה שורה שלימה של הכחשות מצידם של יהודים
שומרי תורה ומצוות ,וביניהם גם פוסקים שונים ,ונתפרסמו מאמרים רבים בעניין זה שכללו מגוון די רחב של
עמדות .חלקם אמנם עשו זאת מטעמים אפולוגטיים בלבד ,וליבם בל עמהם ,אבל חלקם סברו שאכן זוהי דעת
ההלכה הראויה ,להתיר לרופא לטפל בחולה גוי בשבת כדי להצילו .אציין כאן רק לדברי הרב אונטרמן אשר
הרחיב את המושג "מפני דרכי שלום" מעבר לשיקולים של איבה ומעבר לשיקולים של תועלתיות אל עבר
הנחות מוסריות כלליות שהוא הכניס אל תוך "דרכי שלום" עיי"ש( .דומני בכתב עת מורשה .איני זוכר פרטים
ביבלויוגרפיים נוספים כרגע).
 .5ולו נניח שחיפשת ולא מצאת סימוכין והיתר להציל חיי גוי תוך חילול שבת ,האם עובדה זו לא מטרידה
אותך? לטעמי ,היה מקום לתת לכך ביטוי בהוראותיך הקצרות והפסקניות לחיילים בני תורה ,ולו מטעמים
חינוכיים מוסריים.
 .6מאחר והדברים הודפסו ,ולאחרונה שמעתי שהם גם נדפסו בספרך "כחיצים ביד גיבור" ,הרי הם גלויים
לכל .האם אינך חושש מחילול השם הנורא שיכול להיגרם מפירסומם ברבים ובציבור חילוני? במציאות של
ימינו דבריך אלה יכולים לקבל פרסום בכל יום ובכל שעה בידי מישהו שימצאם כתובים .לפיכך סבורני
שפרסום הצהרה והבהרה מתאימה היא דחופה ,אם לא חזרה מפורשת מהפסיקה האומללה הזאת.
בסערת הרגשות שלי אני נמנע כאן מפלפול הלכתי בסוגיה עצמה .אודה לך אם תענה ותבהיר את עמדותיך.
נ.ב.
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עכשיו ראיתי שבספרך הוספת פסקה הדנה במחבל עצמו ,וכן חצי שורה במסקנה .אבל אין בזה לענ"ד תיקון
העניין שבשלו נזדעקתי ,כיוון שבנימוקים ההלכתיים שהבאת אין הבחנה בין גוי לבין מחבל ,וגם לגבי מחבל
פצוע שהוא בידינו חלה עלינו חובת הצלתו וריפויו ,ואין החלה של דין אין מעלין .מה עוד שניתן להסיק
מהתוספת שדין הצלתו של גוי שאיננו מחבל עוד גרוע יותר.
בברכה ,הדואב וכואב
יוסקה אחיטוב
****
מכתב שני – תשובת הרב רונצקי
לכב' יוסקה אחיטוב שלום,
א .קיבלתי את מכתבך על תשובתי בדבר טיפול במי שאינו יהודי בשבת ,ושמחתי בכך ,מפני שככל שמתייחסים
יותר לסוגיות הלכתיות ,התורה שבע"פ מתברכת ,ועצים וענפים חדשים נושאים פירות לרוב.
באשר לגופם של דברים:
בתחילה כתבת שהוראה להתחמק מטיפול בגוי בשבת היא בלתי נסבלת ,וגם סותרת את הקוד האתי וכו'...
בלתי נסבלת מנקודת ראותך ,כך כתבת .ובכן אני שואל ,האם פסיקה הלכתית נובעת מנקודת ראות אישית,
פרטית ,גם כשנדמה שהיא מוסרית?! האם אין אנו מחויבים ,ומחויבות מוחלטת ,להלכותיה של תורה ,גם
כשבעיניים אנושיות נראים לפעמים פסקים אחדים כבלתי מוסריים? בעניין הקוד האתי שהתקבל בצה"ל,
האם הוא זה שצריך לשמש כאור לנתיבותינו ,או תורה משמים?
ב .הוספת וקבעת שהנימוק של סכנת חיי יהודים בחו"ל ,להצלת גוי אצלנו ,הוא נימוק מביש .ובכן ,לא משלי
זאת אלא מכל המקורות שפגשתי עד כה (ואכן את האנציקלופדיה של ד"ר שטיינברג לא הכרתי מקרוב),
מגדולי ישראל המובהקים שמפיהם אנו חיים ,סברא זו שכינית כמבישה ,היא היחידה שמצאתי בדבריהם.
ראה ב"ציץ אליעזר" (חלק ח ס' טו ,פרק ו) ,שמביא פוסקים רבים שדנים בשאלה זו ,ואין בתוכם ולו אחד
שמביא נימוק שמתיר לדחות שבת בגלל ערך חייו של אינו יהודי .וכן כתב בספר "נשמת אברהם" על או"ח (ס'
של סע' ב) בדומה ל"ציץ אליעזר" (מסכם דבריו" :פוסקי דורינו כתבו להתיר טיפול בנכרי ,ואפילו באיסורי
תורה כשאי אפשר להשתמט בקלות" .וב"שמירת שבת כהלכתה" עמ' תקכ"ה בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל
(הערה מב) התיר אך ורק מטעם סברא זו לטפל בגוי בשבת..." :בפרט בזמננו שאפשר להודיע בן רגע מקצה
אחד של העולם לשני ,ואם לא יטפלו בנכרי ודאי שיש סכנה גדולה בדבר ."...ומביא שם עוד בשם החת"ס..." :
וכל מה שאפשר לאשתמוטי ,שיוכל היהודי להתנצל ,שצריך ללכת לחולה יהודי אחר ,מחויב לעשות"...
ועוד בספר "הרופא בשבת וביו"ט" לפרופ' אברהם (שהוא גם ת"ח) ,בזמננו מותר לטפל בגוי עפ"י הטעמים
שהובאו לעיל ,וכן כתב ב"אגרות משה" (או"ח ד' ע"ט) שרופא בחו"ל בשבת ,צריך להשתדל להתחלף ,ולא
לעבוד בשבת ,גם כשמדובר בהצלת חיי אדם שאינם יהודים.
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ג .באשר לדבריך שישנים פוסקים המביאים נימוקים נוספים (ואכן ראיתי בספר "מלומדי מלחמה" לרב
רבינוביץ שכתב בשם המהר"ץ חיות ,שנוצרים ומוסלמים שמאמינים בתורה מן השמים וכו' ...דיניהם כגר
תושב ,ולגבי גר תושב מביא שם שמותר להצילו בשבת גם במלאכות של תורה) ,מלבד החשש לחיי יהודים.
לענ"ד הדרך הישרה בהלכה היא להתייחס לרובא דרובא של גדולי ישראל ,ולא לנסות ולמצוא סימוכין לדעתנו
ע"י ליקוט דעות יחידים שלא הובאו כלל במו"מ ההלכתי בשו"ת ובספרי ההלכה שציינתי קודם לכן.
ד .לאחר פתיחה זו ,אנסה ברשותך להתייחס להיבט העקרוני שבא בדבריך ,והוא הנקודה המוסרית שחידדת
אותה בשאלה" :האם עובדה זו (שחיי גוי אינם דוחים שבת) אינה מטרידה אותך"? ובכן ,לענ"ד יש להפריד בין
תחושות ,מחשבות וכו' להוראת הלכה .מסוכנת מאוד ,ואף לא אמיתית ,היא דרכם של אלה המערבים בשיקול
ההלכתי את מחשבת ליבם.
ראה נא במסכת יומא (דף כב עמ' ב) ששאול עבר עבירה אחת בלבד ,שריחם על אגג העמלקי ,ואעפ"כ נסתלקה
מלכותו ממנו ,ואילו דוד שעבר שתי עבירות ,נשאר כמלך על ישראל .שואל שם בתוספות ישנים ,הרי שאול עבר
עוד עבירה ,בכך שלא המתין לשמואל שבעה ימים כנדרש ממנו? ויישב קושיא זו בספר "שיחות מוסר" לגאון ר'
חיים שמואלביץ ,ראש ישיבת מיר ,ששורש עבירה זו הוא אחד עם העבירה של הרחמים על אגג ,ולכן אמרה
הגמרא ששאול עבר עבירה אחת.
בשמואל א (פרק יג) מסביר שאול המלך מדוע לא חיכה לשמואל " :ואמר עתה ירדו פלשתים אל הגלגל ,ופני ד'
לא חליתי ,ואתאפק ואעלה העולה" (פס' יב).
פי' רש" שם" :נתחזקתי על רצוני ,שהיה לבי אומר להמתין לך ועל כרחי העמדתי את לבי ואעלה העולה".
נראה פירושו כך :רצוני היה לקיים את דבר ד' ,אך גבר שכלי ,והמציאות שסבבה אותי,שהרי העם נפוץ לכל
עבר ,ולכן העלתי את העולה קודם המועד שציוה הנביא בשם ד' .ראה נא שם בפי' המלבי"ם פירוש דומה
להתאפקותו של שאול.
ובכלל ,חטאו של שאול המלך ברחמים על עמלק .נבע מק"ו שעשה ,שהרי לא יתכן שהקב"ה יצוה להכרית עם
שלם ,מנער ועד זקן ואף את הבהמות ,ולכן מתבקש לעשות ק"ו (שהוא מידה שכלית ,כידוע) מעגלה ערופה,
אעפ"י שאין קשר לחלוטין בין דין זה של עגלה ערופה למחיית עמלק ,שהרי היא שייכת במציאת חלל מישראל
בלבד.
לאחר כל זאת יצאה בת קול ואמרה :כל המרחם על אכזרים ,סופו להתאכזר על רחמנים ,וכפי שהיה בהריגת
כהני נוב בציווי שאול ,ללמדך שמוסר האדם ביחס לציווי התורה שהוא המוסר העליון ,המוחלט והאמיתי,
אינו יכול לעמוד כשהוא נמצא בסתירה לזה האחרון.
גם מציווי הקב"ה במעשה העקידה והתנהגות אברהם אפשר ללמוד לעניינו ,שהרי אין לך הוראה כהעלאת הבן
על גבי המזבח הסותרת מכל וכל את המוסר האנושי,ואת הסברא הפשוטה ,בעיקר שאברהם בעצמו ניסה
להניא את בני דורו ממעשים שכאלו ,ואף על פי כן אנו מוצאים את אברהם אבינו עושה את דבר ד' בשמחה (!),
מהשכמת הבוקר ועד מעשה העקידה בעצמו ,ללא מחשבות ותהיות ,וללא צער שכך מצוה ד' לעשות ,אלא
התמסרות מוחלטת לדבר האלוהים.
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ה .אמנם ניתן לומר לענ"ד ובזהירות רבה ,את הדברים הבאים :למדנו בדברי חז"ל שהתורה "דרכיה דרכי
נועם וכל נתיבותיה שלום" ,ולכן כשהגמרא מנסה להבין מהו ההדס שציוותה התורה לקחת ,היא דוחה את
הפי' שזהו ההרדוף ,שהוא שיח קוצני ,מפני שלא מסתבר שמצוות התורה יעשו תוך כדי שריטת הידיים...
עוד מצאנו ביבמות דף ב :בתוס' ד"ה :ואחות אשתו ,שאם נפלה אחות אשתו הנשואה ,לאחיו לפניו ליבום
(כשמת אחיו ללא בנים) ,אין כאן מצוה ,מפני שהיא אחות אשתו ,ומכיון שנפטרה מיבום ברגע הנפילה ,גם אם
תמות אשתו אחר כך לא תתחדש המצוה ,מפני שאין זה דרכי נועם להיות כבול באזיקי הציפיה ליבום ,שזמן
חלותו מי ישורנו.
בשו"ת "חקרי לב" כתב להתיר יחוד בין הורים מאמצים לילדיהם ,שוב עפ"י אותו יסוד של "דרכיה דרכי
נעם" ,שלא מסתבר שמצד אחד יאמרו חז"ל על האימוץ שהוא בבחינת מצוה גדולה ,מאידך ייצרו מצב בלתי
נסבל בתוך הבית .אין אלו דרכי נועם! (מובא ב"ציץ אליעזר" חלק ו סימן מ פרק כא עמוד רכז).
אם כי אפשר להניח או לצפות שציווי התורה לא יבוא בסתירה למוסר האנושי הכללי (הכוונה לזה הפשוט
והבסיסי שכל נער חש אותו ,ולא לאופנתי ,הפופולרי ) ,ומעשה העקידה ,שכל-כך נראה כעומד חוצץ בעד כל מה
שלמדנו בתורת ד' ,אינו מתנגד למה שאמרנו ,אלא בא לומר שאמנם אמת שרצון ד' תואם בדרך כלל את
מוסרנו ותחושותינו ,אך אין הוא משועבד להם ,ובהחלט אם רצון ד' לעשות בניגוד להם ,פשוט שהדבר יתכן.
ו .אם כנים דברינו ,אפשר לכאורה להסביר על פיהם מספר הלכות:
•

מצות מחיית עמלק – נראה שהמוסר האנושי הפשוט ,איננו יכול לעכל הריגת עם רב – נשים ,ילדים,
בהמות ,גם כשהם שורש הרע העולמי וכו' ...לכן יתכן ,שסבב הקב"ה שיבוא סנחריב ויבלבל את
האומות ,כך שלמעשה אין מצוה זו שייכת בזמננו (מלבד הגרי"ד סולוביצ'יק ב"איש האמונה" שלדעתו,
מצוה זו ,אינה מכוונת כלפי עם מסוים ,אלא כנגד כל מי שקם עלינו להורגנו ,ע' שם עמ'  ,101אך נראה
שרוב הפוסקים חולקים על דבריו).

•

נושא דיוננו ,הטיפול בגוי בשבת – אכן קשה מאוד (זו תשובה להערתך ,האם אין עובדה זו מטרידה
אותי) לעמוד במציאות כזו שחולה או פצוע יהודי יטופל בשבת ,וגוי ששוכב לידו יונח לגורלו ,יתכן
שבעבר הרחוק לא היתה בעיה מצפונית בכך) ,ולכן סיבב הקב"ה כך שיתחדש הדין של איבה ,ולמעשה
מותר לטפל בו.

•

* .הקרבת קרבנות – גם כאן נראה שהמוסר האנושי הכללי לא 'יתפוס' את הריגת הבהמה והעלתה ע"ג
המזבח ,כדבר המובן לשכל ולרגש ,ולכן סיבב הקב"ה שלמעשה אין הקרבת קרבנות בזמן הזה ,ויתרה
מכך ,הרב קוק זצ"ל בסידור "עולת הראי"ה חלק א עמוד רצב ,כותב שלעתיד לבוא לא תתחדש הקרבת
קרבן מן החי ,אלא מן הצומח בלבד( ,שם על הפסוק "וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים)"...

•

אפשר להביא עוד את דברי הרב באורות המלחמה עמוד יד פסקה ג ,שאעפ"י שיש מצוה לעלות לארץ
ולהקים כאן את בית חיינו ,בכל זאת גלינו מהארץ "מתוך אונס שיש בו רצון פנימי" ,כלומר ,הקב"ה
סבב כך שמצוה זו לא תתקיים בידינו ,כדי שלא נאלץ לנהל מדינה בדרכי רשע ,דבר שאינו מתאים
לאופיינו הלאומי ,שהרי "אין כדאי ליעקב לעסוק בממלכה ,בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה ,בעת
שתובעת כישרון של רשעה".
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ז .גם ללא חידוש מעין זה שאמרנו ,אפשר לומר שאין כל סתירה בין ההלכה המורה (מעיקר הדין) שאין לטפל
בגוי בשבת ,לבין ערך החיים שלו בהיותו כמונו; נברא בצלם אלוהים .אפשר להסביר לענ"ד את הדבר כך:
בגמרא אנו מוצאים פעמים רבות כיצד ערך אחד נדחה ע"י אחר ,כדוגמת עשה דוחה לא תעשה (יבמות דף ד),
או עשה שדוחה עשה וכו' .בודאי שאיסור הלאו שנדחה חשוב מצד עצמו ,אך כשהוא פוגש במצוות עשה (עפ"י
הכללים הנלמדים בסוגיא) הוא מתבטל ביחס אליה.
כך אפשר לומר גם בעניין שבו אנו דנים ,חיי גוי בודאי שיש להם ערך ,ומצווה לפרנס את ענייהם ,ולבקר את
חוליהם ,אך ערכה של השבת חשוב יותר .בדיוק כפי שחיי אדם מישראל ,על כל מעלתם וקדושתם ,נדחים מפני
שלוש העבירות ,ובשעת השמד אף על שינוי בשרוך הנעל ואפילו בצינעא וכו' .העובדה שאצל רבים מאיתנו ,גם
מבין שומרי המצוות ,השבת נתפסת כיום מנוחה גרידא ,ולא כבעלת ערך עצמי ,עליון ,אינה משנה מאומה
מאמיתת הדברים .הוי ידוע ,שהסברא החיצונה ,אף ביחס ליהודי ,שאין לחלל שבת עבורו ,עד שחידשה תורה
בפסוק ..." :אשר יעשה אתם האדם וחי בהם( . "..ויקרא יח ה) ,שאכן חביבה נפשו של אדם מישראל יותר
מערכה של שבת קודש.
ח .לקראת סיום דברינו ,אשוב לתחילתם ,ולמה שהערת במכתבך.
נכון שאפשר לפלפל ,להעלות סברות ולחשוב מחשבות ,כפי שניסינו אנו גם כן ,אך בהוראת הלכה ,צריכים
הדברים להיות ברורים וחד משמעיים .כעין זאת כתב הרב צבי יהודה זצ"ל בהקדמת הספר "עולת ראיה" (עמ
י) ,בשם אביו ,ביחס החילוק שיש בין תורה ותפילה ,שהרמב"ם ב"מורה נבוכים" כתב בטעם מצות שילוח הקן,
שהוא משום צער בעלי-חיים ,ואילו במשנה בברכות (פרק ה) שנפסקה להלכה בהלכות תפילה (פרק ט' הל' ז')
כתב הרמב"ם" :מי שאמר בתחנונים ,מי שריחם על קן ציפור שלא ליקח האם על הבנים ...רחם עלינו...
משתקין אותו ,מפני שמצוות אלה גזירת הכתוב הן ,ולא רחמים ,"...ולכאורה יש כאן סתירה בין שני
המקורות ,אלא שצריך לומר שאין המשנה בברכות פוסלת את נתינת הטעם הזה למצות שילוח הקן ,אלא
אוסרת את הכנסת הטעם למטבע של תפילה ,שהטעם של צער בעלי חיים ,בוודאי ניתן להאמר בכלל כל ריבוי
טעמיה ופניה של תורה ,אבל בתפילה ,אין מקום לסברות ודעות בלתי מסופקות ובלתי מוחלטות ,אלא
לוודאות מוחלטת .אם מטבע התפילה צריך להיות מוחלט וברור ,ק"ו שפסק הלכה צריך להיות כזה ,ולכן מה
שהערת בראשית דבריך על כך שה"הוראה החד משמעית הקובעת הנחייה "...אכן ההוראה חייבת להיות חד
משמעית ולא מסופקת ,המעלה סברות וטעמים ששייכים לעולם המחשבה והאגדה.
זו הסיבה ,אם כן ,שמה שכתבתי לעיל במכתבי על המוסר ומצוות התורה ,לא הובא בפסק הלכה.
ט .לאחר שקיבלת את מכתבך ,שאלתי את הרב אבינר שליט"א האם נכון היה לחוש להערותיך ,והוא שלל
זאת ,ואף הרב נבנצל שליט"א אמר לי שהסבר הרב רבינוביץ בספר "מלומדי מלחמה" בשם המהר"ץ חיות הוא
תמוה ,וההסבר הפשוט והמקובל להצלת גוי בשבת הוא מהטעם של איבה ,כפי שנכתב בפסק ההלכה.
עד כאן דברי ,ומ"מ אני מודה לך על שנתת בידי אפשרות לנסות ולהעלות טעמים ובירורים בנושא חשובה זה.
אשמח להמשיך ולדון עמך במשא ומתן של תורה.
בברכה
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אבי רונצקי
****
מכתב שלישי – תגובת יוסקה אחיטוב
לרב אבי רונצקי שלום רב
אני מודה לך על שטרחת להשיב לי במכתב מפורט בסוגיית חילול שבת כדי להציל חיים של גוי ,ועדיין לא
הפסת את דעתי ,במיוחד לפי שעיקר טענתי הייתה כלפי ההנחיה המעשית לך לחיילי צה"ל – חניכיך ולומדי
תורתך בסעיף  ,4הקובעת ש "פשוט שאם אפשר להתחמק ולא לטפל בו (אין הכוונה שיהודי אחר יעשה זאת,
אלא שהוא לא יטופל כלל בתואנות שונות) חייבים (ההדגשה – שלי ,י.א ).לעשות זאת".
אכן ,בעמ'  4סעיף ב ,אתה מתייחס שם במפורש לנושא דיוננו .ברשותך אצטט פסקה זו ממכתבך כדי להגיב על
טענותיך שם .אתה כותב:
"נושא דיוננו ,הטיפול בגוי בשבת – אכן קשה מאוד (וזו תשובה להערתך ,האם אין עובדה זו מטרידה אותי)
לעמוד במציאות כזו שחולה או פצוע יהודי יטופל בשבת וגוי ששוכב לידו יונח לגורלו( ,ויתכן שבעבר הרחוק
לא הייתה בעיה מצפונית בכך) ולכן סבב הקב"ה כך שיתחדש הדין של איבה ,ולמעשה מותר לטפל בו".
על כך הערותיי:
 .1השאלה שהצגתי לך ,עד כמה אתה מוטרד ממה שנראה על פניו כעוול מוסרי ,חשובה רק במידה ויש
למוטרדות הזאת ביטוי במערכת השיקולים בהכרעת ההוראה הלכה למעשה ,ולכל הפחות אם יש לכך ביטוי
בלשום ובסגנון דבריך בפסק ההלכה שלך ,באופן שתלמידיך יוכלו להרגיש ,כהצהרתך בתשובתך אלי ,שסוגיה
זו היא "אכן קשה מאוד" .אילו היית מסתפק בפסיקתך רק במסקנה ש"למעשה מותר לטפל בו" – ניחא ,גם
אם נימוק היחידי היה 'משום איבה' ,אבל מה הניע אותך להוסיף את הפסקה של סעיף  ?4יכולת בקלות
להסתמך על כך שהאפשרות "להשתמט בקלות" (כלשונו של בעת נשמת אברהם ,בסוף עמ' רכו) היא נדירה
ולכן אין לציינה.
 .2הגע בעצמך ,וכי רחוק הוא להכריע ,לשיטתך ,באופן גורף ,שמשום איבה לעולם אין להתחמק ולהשתמט
מטיפול בגוי פצוע בשבת ,מכיון שלעולם אין לדעת כיצד יתגלגלו העניינים ,והם עלולים להתפרסם בעתיד
באיזה שהיא דרך ויביאו ח"ו לסכנת נפשות לישראל? אתה בחרת בדרך המטילה על החייל הבודד היחיד את
ההכרעה האיומה לקבל על עצמו את האחריות לכך שלעולם לא יתגלה דבר השתמטותו .וכי כל הסיטואציות
שוות? ושמא במפתיע יתגלה העניין בעתיד ,ואז ,כדבריך ,תהיה ח"ו סכנת נפשות ליהודי באיזה שהוא מקום
בעולם? יכולת גם להסתמך – ואף אם היה זה נראה לך דחוק – על הבחנה בין סכנת פרסום הדברים בעיירות
מזרח אירופה בראשית המאה ולפניה לבין סכנת פרסום הדברים בימינו ,כדי להצדיק בעיניך המוטרדות ,שלא
להזכיר לחיילים את האפשרות להימנע מלטפל בפצוע בסיטואציה שנראית להם נוחה להשתמטות ,וכבר אינני
מדבר על כך שהחייל אמור לשאת בתוכו את הסוד הגדול של הנחת אדם פצוע למוות ,ואולי ביום מן הימים
הוא עצמו לא יעמדו לו כוחותיו ויחליט לחשוף את הסוד?
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 .3לסעיף  4בפסיקה שלך יש בעיניי השלכות חמורות מאוד באשר לחינוך המוסרי של החניכים והחיילים
תלמידיך .היכולת שלהם להתמודד עם הסוד הנורא מותנית ביכולת שלך לטשטש בעיניהם את הבעיה
המוסרית ,בין השאר על ידי הפלפול ההלכתי בסוף עמ'  4ובריש עמ'  5שבמכתבך אלי ,בסוגיית עשה דוחה לא
תעשה וכו' .הבעיה המוסרית הופכת באורח פלא להיות בעיה למדנית ,משפטית פורמאלית( .אכן לא לגמרי
פורמאלי כי אתה בעצמך מרגיש צורך להוסיף ולהעיר שהמהלך שאתה מציע מחייב לתפוס את השבת כ"בעלת
ערך עצמי עליון") .הקהיית הרגישות המוסרית נתמכת על ידך גם בקביעה המפורשת ש"אכן חביבה נפשו של
אדם מישראל יותר מערכה של שבת קודש" בעוד ש"חיי גוי בודאי שיש להם ערך אך ערכה של השבת חשוב
יותר".
 .4אני חייב לומר שטיעונים כאלה ,שכמותם רווחים אצל פוסקי הלכה רבים ,אינם עולים בקנה אחד עם פשט
דברי הרב קוק הידועים באורות הקודש במוסר הקודש ש"סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי
הנטוע בטבע הישר של האדם ,הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא בלעדה" .ואילו כשזה אינו
קורה" ,יראת שמים כזאת היא יראה פסולה".
 .5את פתרון הקושי המטריד הטמון בהלכה זו המבחינה בין חיים של גוי לחיים של יהודי אתה מטיל על
הקב"ה .אני מסוגל לכבד את אמונתך זאת ,ולא אדון אתך על המשמעות התאולוגית של פיתרון זה השמור
ליודעי דעת עליון – ואולי בהזדמנות אחרת – אבל דעתי הייתה מתפייסת במקצת אילו גם בפסק ההלכה שלך
היית מציין זאת ,כשם שציינת במכתבך אלי ,שהקב"ה עצמו אינו מרוצה בימינו ממי שנוהג בפועל באופן שהוא
חורג מהנורמות המוסריות המקובלות בימינו ,וש"לכן סבב הקב"ה כך שיתחדש הדין של איבה ,ולמעשה מותר
לטפל בו" .לו היית עושה כך ,כי אז תלמידיך היו נרתעים מלהשתמט בקלות בלתי נסבלת מטיפול בגוי פצוע
בשבת כאשר נדמה להם שאיש לא יגלה את הדבר.
 .6אגב כך ,האם הערתך בסוגריים ש'יתכן שבעבר הרחוק לא הייתה בעיה מצפונית בכך' ,רומזת לכך שבעבר
הייתה העמדה המוסרית גבוהה יותר או נחותה יותר מהעמדה המוסרית בימינו? אבל גם אם נניח לכך ,הרי
אתה עצמך מודה שכיום השתנו הדברים ונולדה הבעיה המצפונית ,לטוב או למוטב ,ובכן ,מה המסקנה
לענייננו המדוקדק?
 .7ושוב ,אילו היית מסיק באופן גורף באופן הנהגתו של הקב"ה את העולם בימינו שסובב אותו כך 'שיתחדש
בו הדין של איבה' ופוסק שמותר לטפל בגוי פצוע בשבת – ניחא .אבל גם הפיתרון התיאולוגי הזה לבעיה
המוסרית הזאת איננו מושלם ,כיון שלפי הוראותיך לחיילים לא סגר הקב"ה גם בימינו את הפרצה של
הימנעות מהצלת חייו של הגוי הפצוע ,במקרה שניתן להתחמק מעין רואים .והדרא קושיא לדוכתא.
 .8בהבהרתך בפסקה המצוטטת לעיל ,אכן ,אינך מבחין בין גוי מחבל ובין גוי שאיננו מחבל .אין סיבה שמישהו
מחניכיך לא יישם את ההוראה המחייבת הזאת גם כדי להימנע מלהציל את חייו של חייל צה"ל גוי המשרת
עמו באותה יחידה תוך כדי חילול שבת בנסיבות שלא יתעורר חשש איבה .וכי לא חייבת ההגינות ליידע בכך
את החיילים הגויים בצה"ל שאולי יימנעו מפעילות מבצעית משותפת עם חובש יהודי דתי מתלמידיך
בשבתות?
ועתה לנקודות אחרות במכתבך המפורט:
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ב .לשאלת הפסיקה על פי עיניים אנושיות:
אתה כותב בראש מכתבך:
"...ובכן אני שואל ,האם פסיקה הלכתית נובעת מנקודת ראות אישית ,פרטית ,גם כשנדמה שהיא מוסרית?!
האם אין אנו מחוייבים להלכותיה של תורה ,גם כשבעיניים אנושיות נראים לפעמים פסקים אחדים כבלתי
מוסריים"?
ואני משיב כנגדך ,האם מסוגל פוסק להכריע בניגוד למיטב מצפונו המוסרי במקום שנראה לו פתח לעשות כך?
האם יש בכלל פסיקה שאיננה עוברת את ה"עיניים האנושיות"? האם אין הכרעות הלכתיות על סמך 'דרכיה
דרכי נועם' ולא רק בסוגיית ההדס .הרי אתה בעצמך ציטטת את בעל שו"ת חקרי לב  ,וכמוהו אפשר לצטט
עשרות רבות של פוסקים במקרים שונים ומגוונים ,שקבע שהחלת איסור ייחוד להורים מאמצים ,סותרת את
ההדרכה הכללית של 'דרכיה דרכי נועם'( .אגב ,זה בניגוד לדעתו של בעל שו"ת מנחת יצחק!) וזאת מנין לו ,אם
לא מתוך "העיניים האנושיות" שלו? וכמה מרבותינו שדחקו ונדחקו להתיר ממזרים ,למשל ,וסמכו על דעת
מיעוט ,ועל תירוצים קלושים ביותר? מנין לך שפסקו של הרב רבינוביץ הוא "אנושי" ,ואילו זו של הרב שלמה
אבינר ושל
הרב אבגדר נבנצל מכוונים לדעתה של תורה?
ג .פסיקה על פי רוב דעות :
אתה כותב בהמשך שם ,בעמ'  2במכתבך ,כי "לענ"ד הדרך הישרה בהלכה היא להתייחס לרובא דרובא של
גדולי ישראל ולא לנסות למצוא סימוכין לדעתנו על ידי ליקוט דעות יחידים שלא הובאו כלל במו"מ ההלכתי
בשו"ת ובספרי ההלכה שציינתי קודם לכן" .ואני שואל:
 .1האמנם לעולם יש לפסוק על פי דעתם של רבים ולא להכריע על פי דעתם של יחידים? כידוע לך ,התשובה על
כך היא מורכבת ונידונה החל במשנת עדויות ובתוספתא ,וכלה בחבילות של תשובות ופסקים( .רק לאחרונה
התפרסם בתחומין יח ,מאמרו של הרב זלמן דרוק בנושא זה ,וראה את מסקנתו בסוף דבריו שם) .הייתי
מוסיף לענייננו את הנוהג הרווח דווקא לפסוק על פי יחידים או כדעת מיעוט במקום המוגדר כ"שעת הדחק".
 .2האם הכרעותיהם של רבנים שצידדו בדרכה של הציונות הדתית לא הוכרעו בניגוד לרוב פוסקי הדור? עתה
אמור לי אתה ,אילו פסקים היו "אנושיים" ואילו מהם היו מכוונים לכוונותיו של הבורא? האמנם דעת
המיעוט איננה דברי אלוהים חיים?
ג .לשאלת הקוד האתי שהתקבל בצה"ל.
לא במקרה שילבתי את השיקול הזה .אכן ,אין הקוד האתי "תורה משמים" כדבריך ,אבל הוא מגדיר את
"כללי המשחק" במגרש של צה"ל .כידוע לך ,הנשק שנמצא בידי החיילים וכן אמצעי החבישה וההצלה ניתן
להם על ידי המדינה בצירוף הוראות והנחיות לשימוש בו ,הן כדי להרוג והן כדי להציל .למדינה כמדינה יש
אחריות כוללת ושיונית לכל אזרחיה ,יהודים וגוים כאחת (זהו מצב שונה לחלוטין מהמצב שנידון במשנה
ברורה ואצל פוסקים אחרים) ,הקוד האתי שהתקבל בצה"ל אמור להנחות את כל חיילי צה"ל ,כולל גם את
חניכיך במכינה הצבאית ,המכינה אותם לשירות בצה"ל ,בו משרתים יחדיו יהודים דתיים וחילונים למיניהם,
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בדווים ,דרוזים וצ'רקסים .אני חוזר על כך שלא יעלה על הדעת במסגרת כזאת להורות על אפליה בין דם לדם.
אף אחד מהפוסקים בעבר לא התמודד עם הסיטואציה הזאת שאנו זכינו בה ואנו מצויים בה.
אני שואל שאלה היפוטתית :חובש מחניכיך בקורס חובשים מקבל הנחיות ברורות ברוח הקוד האתי של
צה"ל ,והוא נוכח לפתע שהן סותרות את ההוראה ההלכתית שלך ,למי עליו להישמע? כמחנך ,השאלה היא
איפוא ,גם מתודולוגית .האם ראוי להציע לפני החניכים שלך רק דרך אחת? ומה יהיה גורלו של חייל אשר,
למשל כמוני ,אינו מוכן להשלים עם עמדה והוראה כזאת שנראית לו בלתי מוסרית בעליל? חייל כזה כאשר
יעמוד בפני הניסיון ,ויכריע על פי מצפונו ,ובניגוד להוראותיך ,יראה עצמו כעבריין ,ועלול להסיק מסקנות
מרחיקות לכת מבחינתו לגבי זיקתו ליהדות.
ד .מה אפשר ומה מותר ללמוד מן המוסר המקראי?
 .1הנושא הזה הוא רגיש מאוד ,וכבר הרב קוק נזהר מללמוד ממוסר המלחמה המקראי על ימינו .הוא כותב
בין השאר בפרק על המלחמה ,קודם למובאה שאתה ציטטת ,דברים העשויים דווקא לנטרל אותנו מחיקוי
אופני התנהגותם האכזרית במלחמות ,כפי שהן מתוארות במקרא ,וזה לשונו:
"אנו מסתכלים בדורות הראשונים ,המסופרים בתורה ,בנביאים ובכתובים ,אותם הדורות שהיו עסוקים
במלחמה ...אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז ,שהיתה המלחמה כל כך נחוצה בו ,הוא גרם להופיע את
אלה הנשמות ,שהרגשתם הפנימים בתוכן שלם הייתה .מלחמת קיומם קיום האומה ...עזיזים היו ברוחם
וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע( "...אורות ,המלחמה ב).
 .2השאלה העקרונית הפילוסופית-דתית באשר ליחס בין דת ומוסר היא כידוע לך שאלה רחבה ,ואפשר להציע
כמה גישות( .לאחרונה יצאו כמה חיבורים חשובים בעניין זה ,ובין השאר הספרים 'דת ומוסר' ו'בין דת למוסר'
בעריכת אבי שגיא ודני סטטמן ,ושורה של מאמרים בסוגיית העקידה והבעיה המוסרית .ואוכל להפנות אותך
אליהם אם תרצה) .אבל השימוש שאתה עושה בסיפורים המקראיים לענייננו הוא מסוכן בעיניי .אתה מסיק
ובצדק מסיפור שאול ואגג ,ומסיפור העקידה ש"אפשר ללמוד לענייננו ,שהרי אין לך הוראה כהעלאת הבן על
גבי המזבח הסותרת מכל וכל את המוסר האנושי ,ואת הסברא הפשוטה ,בעיקר שאברהם בעצמו ניסה להניא
את בני דורו ממעשים אלו ,ואף על פי כן אנו מוצאים את אברהם אבינו עושה את דבר ד' בשמחה .ללא
מחשבות ותהיות ,וללא צער שכך מצוה ד' לעשות ,אלא התמסרות מוחלטת לדבר האלוהים" (עמ'  3במכתבך).
הסכנה שאני רואה בדבריך אלה היא בכך שאתה לא מבחין בין התגלות מפורשת של הקב"ה במקרא אל
אברהם ,ואל שאול בידי שמואל הנביא ,לבין מצבנו שלנו כיום כשנסתם כל חזון מד' .וכי הכרעות הלכתיות
שנעשות בידי פוסקים שוות לגילוי ישיר של הקב"ה? כלומר ,אני מקבל בהחלט את הניסוח שלך בסוף עמ' 3
ש"אמנם אמת שרצון ד' תואם בדרך כלל את מוסרנו ותחושותינו ,אך אין הוא משועבד להם ,ובהחלט אם
רצון ד' לעשות בניגוד להם ,פשוט הדבר שיתכן" .אלא ,שכאמור ,מוטל להטיל ספק ,ולו קל שבקלים ,אם אכן
הוראות פוסקים מסוימים בהלכה מייצגות מעל לכל ספק את רצון הבורא ,ובפרט כאשר יש "פתח מילוט"
הלכתי בהסתמכות על פוסקים אחרים יחידים ,ובפרט כאשר העניין הוא ממש על פי תהום ,שעליו נאמר "זכה
נעשה לו סם חיים ,לא זכה נעשית לו סם מיתה" (יומא עב ע"ב ,והשוה שבת פח ע"ב).
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ה .על סגנון הפסיקה החתוכה והחד משמעית:
 .1בסוף מכתבך ,בעמ'  6אתה מסביר מדוע לא הבאת בפסק ההלכה את העיון בשאלת המוסר ומצוות התורה.
ואני שוב חוזר לטענתי הבסיסית ,כי הסיטואציה שאתה מכניס אל תוכה את תלמידיך היא לא חד משמעית
כיון שעליהם כאמור להכריע בסיטואציה שבה הם נמצאים האם היא כלולה בגדר של מקרה שאפשר להתחמק
מהצלתו ,מכיוון שהעניין לעולם לא יתגלה .בעל כורחך הכנסת את תלמידיך לסיטואציה מוסרית שרק מי
שרגשות המוסר שלו הוקהו לא יחוש כאן בעיה מוסרית.
 .2לעצם העניין של העדפה לפסקים חד משמעיים בלי להביא גם דעות אחרות ,ראוי להביא את הערתו של הרב
יהודה הרצל הנקין (בשו"ת בני בנים ,סוף סימן לז) בשם סבו על הנוהג הפסול שהפך לאופנה בשנים האחרונות
להרבות בספרי הלכות בלי לחלק ,שעם כל ההבדל ,יש כמה הקרובים לענייננו .וזה לשונו:
"לעניין צורת המאמר ,שכתב ההלכות בראש הדף ומראה המקומות למטה[ ]...ולפחות היה לכבודו ללכת בדרך
השולחן ערוך ולכתוב בלשון 'יש מי שאומר' [ ]...והגאון מורי זקני זצלה"ה היה מתרעם על חיבורים כמו
ה'קיצור שולחן ערוך' אשר כתבו דיני תורה ודיני תלמוד וחומרות הראשונים והאחרונים ומנהגים שלא לחלק,
כי יוצא מהם חורבא בדור שלנו ,שאין הכל חסידים ,וכיוון שרואים איסורי תורה ומנהגים בחדא מחתא ,ואין
המנהגים נשמרים על ידם ,באים לזלזל בעיקרי הדינים".
לע"ד לא בכל נושא טוב וראוי להביא רק עמדה אחת.
ו .מעניין אולי להביא את עמדותיהם של הרב אונטרמן מכאן והרב יעקב אביגדור מכאן ,שנתפרסמו בקובץ
מורשה א ,לאחר פרשת ישראל שחק (תשכ"ו?):
 .1הרב אונטרמן טורח להדגיש שצריך 'לפרש את המובן האמיתי של המושג "דרכי שלום" שאינו בבחינת
מידת חסידות ולא כאמצעי להגן על עצמנו ,אלא נובע מעצם המוסר של תורתנו הקדושה ,ואולי יש לפעמים גם
בין נאמני התורה שלא חדרו לעומק המושג הזה" .הרב אונטרמן מבסס את דבריו על לשונו של הרמב"ם בסוף
פרק י מהלכות מלכים' ,הרי נאמר טוב ד' לכל ,ורחמיו על כל מעשיו ,ונאמר 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה
שלום' .לאחר בירור נוסף מסכם' :ובכן למדין אנו כי דרכי התורה ונתיבותיה מכוונות להמטרה הגדולה שלנו
להידמות במעשינו להבורא יתברך  :מה הוא טוב ומרחם לכל ,אף אתה תשאף להיות טוב ומרחם לכל .ולכן
הרמב"ם מביא כיסוד ושורש התקנות האמורות לעשות צדקה וחסד גם לגויים את הכתוב "טוב ד' לכל ורחמיו
על כל מעשיו" שהיא המטרה לשאיפותינו ואחר כך "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" שהן מובילות
למטרה זו' .לאחר מכן עובר הרב אונטרמן לדון בחילול שבת הכרוך בהצלת גוי ,שהוא הותר כידוע רק בנימוק
של מפני איבה ,וקובע את ההיתר לחלל שבת להצלת גוי גם באיסורי דאורייתא ,בשל מציאות החיים של ימינו
שכל דבר מתפרסם ברבים( .בהיתר להציל חייו של גוי משום איבה גם תוך כדי עבירה על חילול שבת במלאכות
דאורייתא הולך הרב אונטרמן בעקבות החת"ס בשו"ת חת"ס חלק יו"ד סימן קלא ואחרים) .ואינו מזכיר את
האפשרות להשתמט מההצלה באין רואים.
 .2ואילו הרב יעקב אביגדור ,טוען שמצוות 'לא תעמוד על דם רעך' אינה מצויה בדיני הגויים ,ולכן היא גם
אינה תופסת להצלת הגוי מצד החובה .מאידך ,הוא מבסס את הצלת הגוי מכוח 'ועשית הישר והטוב'.
ובלשונו' :מעתה ברור ,שישראל המונע עצמו בשבת לפקח נפשו של ישראל הוא עובר על חוק התורה ולרמב"ם
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נידון כאפיקורוס .וישראל המונע עצמו לחלל שבת בפיקוח נפש של נכרי אינו עובר אמנם על חוק מפורש
בתורה ,אולם חוטא הוא נגד הרגש האנושי והרחמנות שבאדם ,ומכיוון שתורה הזהירה 'ועשית הישר והטוב'
ודאי שישראל מחויב לעסוק בהצלתו של נכרי מצד דרך ישרה ורחמנות ומצד מידה טובה ,ומצד הנהגה טובה,
ודאי שכל יהודי מחויב להתעסק בפיקוח נפשו של כל אדם ,בין יהודי ובין נכרי' .הוא מסיים את מאמרו כי
בהצלת גוי החובה היא 'מצד מידה אנושית ועשיית טוב .ומשום כך ,כשאחד עוסק בפיקוח נפש של אינו יהודי,
הוא מצווה להימנע מחילול שבת עד כמה שאפשר ,ובמקום שאי אפשר – להיזהר מחילול שבת באב מלאכה
ולעשות הכל על ידי שינוי" .אין בדבריו שום אופציה להימנע כליל מלטפל בו ולהשאירו למות .מאידך ,יש
בדבריו אמירה מחנכת באשר לערך החיים גם של גוי.
הארכתי בדבריי אולי יתר על המידה הנכונה ,בגלל החומרה של העניין .אני יודע שהתשתית האמונית
וההשקפתית שלך שונה בכמה סוגיות משלי ,ואני מוכן לקבל אותם ולכבד אותם ,אבל מצאתי עם זאת רק
להצביע על כך שגם לשיטתך ולשיטת רבותיך הרב שלמה אבינר והרב אבגדר נבנצל אפשר היה לנסח את הפסק
שלך קצת אחרת ,ולהימנע מנזקים גדולים בחברה הישראלית של ימינו ,שמפניהם אני חושש .כל עוד דבריך
כמות שהם מפורסמים ,דומני שהחובה להתריע נגדם.
בברכה נאמנה ,ואשמח לקבל את תשובתך
יוסקה אחיטוב
****
מכתב רביעי (ואחרון) – תשובת הרב רונצקי
ליוסקה שלום
שוב ישר כחך על מכתבך ,והאמת תאמר שחיכיתי לו ,ואכן כשהגיע לידי קראתיו מראשיתו ועד סופו בעניין רב.
הנה לפניך מה שרשמתי בהתייחסות לדבריך:
א .נכון שיכול הייתי שלא לציין בראשית דברי בפסק ההלכה את אותו משפט ,אך עשיתי זאת כדי שהחיילים
הקוראים ידעו את עיקר הדין שהיא האמת ,וההלכה למעשה היא רק פועל יוצא של תנאים משתנים .אי אפשר
ואסור למנוע מתלמידינו לדעת את סוגיית הגמ' (ע"ז כו) ,ודברי הפוסקים ובראשם ה"משנה ברורה" ,ראש
וראשון לפוסקי הדורות האחרונים ,שהביא באורח חיים סימן של את ההוראה הברורה שלא לחלל שבת
באיסורי תורה כדי להציל נכרי ,ואף גער שם בחריפות ברופאים יהודים שעושים זאת.
ב .להטרדה המצפונית ,אין חלק בפסק הלכה! כבר כתבתי זאת בסוף מכתבי אליך בדבר החילוק בדברי
הרמב"ם במורה נבוכים והלכות תפילה בעניין מצוות שילוח הקן (הנני מצפה להתייחסותך לכך) .הסיבה לכך
היא פשוטה מפני שבעניינים חמורים הנוגעים שבאיסור תורה של חילול שבת אסור להשאיר פתח לטעות כל
שהיא ,אלא לומר דברים בצורה ברורה (אמנם ביחס להלכות שקבעו חכמים כתקנות או כסייג ,ניתן לומר
שאפשר לנסחן לעיתים באופן שיש בו מקום לפרשנות מוטעית ,במקום שניסוח ההלכה בצורה פשטנית עלול
לפגוע בערך אחר – כלשון נקיה וכו' ...ובאמתחתי 'שיעור' בנושא זה סביב התוס' הראשון במסכת סוכה).
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ג .אכן ,הנני מסכים שהייתי יכול להוסיף שבדרך כלל המציאות היא כזו שאי אפשר שהעניין לא יתפרסם (הן
על ידי אחרים והן מצד החייל עצמו שלא יכול לשמור הדבר בקרבו לאורך זמן כפי שכתבת ,בצדק) ,ונגזר מכך
שיש להורות על טיפול בנכרי גם כשהוא והישראל נמצאים לבדם; אך לא מלאני לבי שלא להביא את דברי
החת"ס שצוטטו אף בשמירת שבת כהלכתה והם למעשה אבן הפינה למה שנכתב בתשובה.
ד .לעניין הטלת ההכרעה במציאות על החייל הבודד ,אכן ,כשם שנדרש הלוחם להכריע האם לירות בגבו של
חייל או כשהוא נם את שנתו (בעיקר בפעולות מיוחדות) ,ולעיתים חיסולו של אויב במצבים שכאלו מותיר
רשמים שליליים בנפש ,ועוד בהרבה מצבים בהם מתנגשים ערכיו כאדם על פני מה שהתחנך וספג בשנות חייו
עד תחילת שירותו ביחידה הצבאית ,עם הדילמות שבמציאות הקרב האכזרית ,חייב הוא להכריע כיצד לנהוג,
כך שההכרעה ההלכתית אינה שונה מאלו האחרונים.
ה .בסעיף ד קבעת שהבעיה המוסרית שבה אנו דנים "הופכת להיות בעיה למדנית פורמלית" .אין הדבר כך
בדברי ,אדרבה ,כתבתי שלעיתים אנו מוצאים שערך מוסרי אחד נדחה על ידי אחר ,ומדוע יש בכך הקהיית
הרגישות המוסרית ,כפי שהמשכת וכתבת?
ו .גם כאן יש באמתחתי מו"מ הלכתי אמוני בנושא זה סביב ערך אמירת אמת ,כשאנו מוצאים במספר מקרים
היתר לשנות מפני ...או אצל תלמיד חכם וכו' .בודאי שערך האמת והחיוב של "מדבר שקר תרחק" אינו שנוי
במחלוקת ,ואף על פי כן אנו מוצאים שהוא נדחה במקרים מסוימים (אם תרצה ,אפרט יותר במכתב נוסף),
ואף במקרי חיינו כאן במקום מגורי בשומרון בואכה העיר שכם ,אנו פוגשים בהרבה מקרים הנראים כעיוות
מוסרי ,אך למעשה גם בהם אפשר לומר את מה שנכתב לעיל .אני מכוון בדברי למשל למחסומי דרכים
המעכבים עשרות כלי רכב ערביים לבדיקה בטחונית ,דבר הגורם להם הפסד שעות עבודה ,ולעיתים אף קלקול
הסחורה שברשותם ,וכן למעצרי מבוקשים המתגוררים בבתי הוריהם ,דבר הנעשה באיון לילה ,ותוך כדי
שימוש באמצעים לא נעימים במיוחד – כל אלה יש בהם לכאורה פחיתות מוסרית ,אך כשמעמידים למולם את
הערך הבטחוני שמחייב זאת ,אנו מוצאים את סוגיית ערך דוחה ערך ,כפי שכתבנו.
ז .בהערה  – 4שמחתי למצוא את דברי הרב זצ"ל במוסר הקודש ג שהנני מרבה להביאו בשיעורים ,אך לענ"ד
איננו שייך לנושא בו אנו דנים והוא הוראת הלכה ,על פי מה שנכתב בסוף תשובתי אליך בעניין ההפרדה שיש
לעשות בין סברות אמוניות מוסריות ,והוראת ההלכה למעשה.
ושוב סביב דברי הרב זצ"ל נאמרו על ידינו הרבה שיעורים ,תוך כדי שימוש בדוגמאות מהחיים על אנשים
שקודם כניסתם לעולמה של תורה היו חביבים ונעימים ועשו רבות למען הכלל ,ואחר כניסתם לעולמה של
תורה התקטנו בכל אלו ,וכל זאת מחוסר הדרכה נכונה ,בעיקר כשלמדו לבדם ללא שימוש תלמידי חכמים
אמיתיים.
הערה  – 5גם כאן נדמה שבדברי התייחסתי לכך מספר פעמים שאין לערב הלכה ואגדה בכפיפה אחת.
בהערה  – 6אינני מבין ,הנך מוסיף ומעלה וכותב את הבעיה המוסרית שאני מסכים שאכן היא קיימת ,אך אין
היא מהוה שיקול בהכרעת הפסיקה שלי .שהרי אין אני נמנה עם אותם גדולי הדורות כבעל ה"חקרי לב"
שמתוך מבטם הכולל על מקצועות התורה כולם יכולים לומר מתי שייך להכניס את היסוד של 'דרכי נועם'
כסניף לפסיקת ההלכה.
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וכן אף בהערה  – 7מה שכתבתי ,בדרך של השערה בעלמא על דבר אופן הנהגת השם ,נאמר באופן כללי ביותר,
ומציאות של התחמקות איננה שכיחה (כפי שאכן כתבת) ,וממילא אינה סותרת את דברי.
הערה  – 8התשובה התייחסה למקרה נקודתי ולא חפצתי להרחיב את היריעה גם למקרים נוספים כדון חייל
נכרי המשרת איתך ביחידתך( .אחד היסודות המנחים אותי בכתיבת התשובות היא קיצור הדברים מפני
שבהכירי את הקורא הממוצע אני סבור שתשובה מפורטת ומנומקת לא תקרא על ידו כלל).
ביחס למקרה שהעלת בהערה זו התייחסתי באופן חלקי בתשובה שבסוף הספר (בעניין השרות בסיורים
המשותפים) ,ותורף דברי שם הוא כך :בצוות לוחמים קיים נושא ההדדיות ,זאת אומרת ,שחייב אני לסייע
לחברי אף אם הוא נכרי עד כדי חירוף נפש על מנת שבמקרה דומה בעתיד הוא יעשה זאת אף למעני( ,בשונה
מחייל יהודי שלגביו שיש חיוב של "לא תעמוד על דם רעך").
יתירה מזאת ,לוחם היודע ,שבכל צרה העלולה להתרגש עליו ,יסייעו לו חבריו ליחידה להחלץ ממנה ,נלחם
באופן טוב יותר ,כך שהוראת ההלכה החיובית להצלת חברך הנכרי מסייעת ממש לכוח במלחמתו.
בהערה ב – לענ"ד ,אכן פוסק גדול אמיתי חייב להכריע בניגוד למצפונו המוסרי ,אם כללי ההלכה (שאחד מהם
הוא יחיד ורבים הלכה כרבים) מורים לו לעשות כן.
בעל "חקרי לב" מן הסתם הביא נימוק זה של דרכי נועם ,לא מתוך ה"עיניים האנושיות" שלו ,אלא לאחר
התבוננות מקיפה בסוגיות הש"ס והפוסקים ,וזו הסיבה שהבאתי את דברי הרב אבינר והרב נבנצל ולא את
פסק הרב רבינוביץ ,לא מפני שאחרון הוא "אנושי" גרידא ,אלא מפני שכיוונו לדעת רוב הפוסקים ,ואילו הרב
רבינוביץ הינו דעת יחיד בלבד ,וכידוע ,רבים ויחיד הלכה כרבים.
מה שהבאת בהערה ב  1שבשעת הדחק יש לסמוך על דעת יחיד ,נדמה שהדברים אמורים ביחס לדעה שדנים
בשותי"ם ,ונמצאת על שולחנם של פוסקי ההלכה ,מה שאין בנידון דידן ,שהחידוש בדברי הרב רבינוביץ איננו
כזה שבא אפילו פעם אחת במו"מ ההלכתי (עד כמה שראיתי בספרי האחרונים).
ביחס לקוד האתי – כאן כנראה שעלי לחרוג ממנהגי ולומר נחרצות ובאופן חריף – כשיש התנגשות בין הנחיה
ברוח הקוד האתי והוראת ההלכה ,בוודאי שיש לשמוע לדעת ההלכה! או כפי שיש המנסחים זאת באופן ציני
(בעיקר בראיונות קבלה ליחידות מיוחדות) ,למי תשמע בעת מבחן לרבך או למפקדך ,במקרים שכאלו אינני
חושש כלל לומר בפשטות שאמת התורה היא נר לרגלי ,והיא המורה את דרכי בחיים בכל אשר אלך ,ולא
סברות אנושיות גם כשהן מקושטות באיצטלא של מוסריות מודרנית וכו'...
אלא מאי? עד היום בכל שנות שירותי בצה"ל בסדיר ובמילואים ,לא עמדתי בפני דילמה שכזו .כנראה שהחיים
מורכבים ועדינים ,והמפקדים גם כן חכמים ומבינים ואף יודעים כיצד למנוע מצבים בהם ישנה התנגשות בין
אמונת החייל למשימה המוטלת עליו.
בהערה ד  3כתבת לחלק בין התגלות הקב"ה לאברהם ,והגערה על שאול על ידי שמואל הנביא ,לבין הוראת
פוסקי ההלכה ,ובעניותי אינני סובר כמוך ,אלא רואה בהוראת ההלכה היוצאת מפי גדולי הדורות את דבר
השם ממש כפי ששמע אברם אבינו ,וזאת "אמונת חכמים" ,שהיא אחת מדרכי קניין התורה (אבות פרק ו),
ולזה כיוונו חז"ל (שבת קיב) באומרם" :אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ,ואם הם כבני אדם אנו
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כחמורים" .אם מותר לי להרחיב מעט את יריעת הדיון ,לענ"ד נקודה זו של ההבנה והאמונה בתורה שבעל פה
שהיא המשך התגלות תורה שבכתב ,ואותה תורה נמסרת לדור על ידי תלמידי חכמים היושבים בישיבה יומם
ולילה ,שתורתם היא אומנותם באמת – נקודה זו שהיתה פשוטה כל כך בדורות עברו ,נס ליחה בקרב רבים
וטובים במחננו ,והחלו להופיע חידושים שונים ומשונים ,תוך כדי התעלמות מדעת גדולי ישראל ,כאילו
שהתורה מונחת וכל הרוצה לומר בה דברו לרבים אומרם ,גם אם מקומו הקבוע מחוץ לכותלי בית המדרש,
והוא לא נמנה על מקבלי ומוסרי התורה שבעל פה מדור לדור.
לגבי סעי' ה – עיין בבקשה בתשובות נוספות בספר ,וראה כיצד מובאות שם דעות שונות במסגרת הדיון
ההלכתי ,וכאן לא הבאתי דעות נוספות כפי שכבר כתבתי מפני שהן לא נמצאות במו"מ ההלכתי של גדולי
הדורות.
בסיום דבריך ,ציינת שהתשתית האמונית וההשקפתית שלך שונה בכמה סוגיות משלי ,אינני יודע אם אתה
מכיר את הסביבה החינוכית בה גדלתי עד לאמצע שנות העשרים שלי ,אך האמת היא שדווקא אותם הערכים
בהם עסקנו במכתבינו ,הם אלו שהיוו את התשתית לחינוך בבית הספר בו למדתי (הראלי העברי חיפה) ,אך
כשנכנסתי בימי בחרותי לעולמה של תורה ,קיבלו אותם הערכים משמעות נוספת ,מעבר להסתכלות אנושית
גרידא ,אלא כתוספת המבט הנצחי של תורה משמים.
שמחתי למכתביך ,ובודאי שאחפוץ בהמשך הקשר
שלום ,אבי רונצקי

ז .איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל

 .1משנה מסכת עבודה זרה פרק א
חֵ .אין מֹוכְׁ ִרין לָהֶ ם בִ ְׁמחֻ בָ ר לק ְׁרקע ,אֲ בָ ל מֹוכֵר הּוא ִמשֶ י ִָקצֵ ץ .רבִ י יְׁהּודָ ה אֹומֵ ר ,מֹוכֵר הּוא לֹו על ְׁמנָת לָקֹוץ.
סוריָא מ ְׁׂשּכִ ִירין לָהֶ ם בָ ִתים ,אֲ בָ ל ל ֹא ׂשָ דֹות.
ֵאין מ ְׁׂשּכִ ִירין לָהֶ ם בָ ִתים בְׁ ֶא ֶרץ י ְִׁׂש ָר ֵאל ,וְׁ ֵאין צָ ִריְך לֹומר ׂשָ דֹות .ובְׁ ְׁ
ובְׁ חּוץ ל ָָא ֶרץ מֹוכְׁ ִרין לָהֶ ם בָ ִתים ּומ ְׁׂשּכִ ִירין ׂשָ דֹותִ ,דבְׁ ֵרי רבִ י מֵ ִאיר.
סּוריָא מֹוכְׁ ִרין בָ ִתים ּומ ְׁׂשּכִ ִירין ׂשָ דֹות.
רבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר ,בְׁ ֶא ֶרץ י ְִׁׂש ָר ֵאל מ ְׁׂשּכִ ִירין לָהֶ ם בָ ִתים ,אֲ בָ ל ל ֹא ׂשָ דֹות .ובְׁ ְׁ
ובְׁ חּוצָ ה ל ָָא ֶרץ מֹוכְׁ ִרין ֵאּלּו ו ֵָאּלּו.
ֲבֹודה ז ָָרה ,שֶ נֶאֱ מר (דברים ז)
ירה ָא ְׁמרּוִ ,מּפְׁ נֵי שֶ הּוא מכְׁ נִיס לְׁתֹוכֹו ע ָ
ט .אף בִ ְׁמקֹום שֶ ָא ְׁמרּו לְׁה ְׁׂשּכִ יר ,ל ֹא לְׁבֵ ית ִד ָ
יתָך .ובְׁ כָל מָ קֹום ל ֹא י ְׁׂשּכִ יר לֹו ֶאת הּמֶ ְׁרחָ ץ ִמּפְׁ נֵי שֶ ִהיא נ ְִׁק ֵראת על ְׁשמֹו.
וְׁ ל ֹא ָתבִ יא תֹועֵ בָ ה ֶאל בֵ ֶ
 .2בבלי עבודה זרה יט ע"ב -כ ע"א
"אין מוכרין להם במחובר לקרקע אבל מוכר הוא משיקצץ .רבי יהודה אומר מוכר הוא על מנת לקוץ" –
מנהני מילי? אמר רבי יוסי בר חנינא :דאמר קרא לא תחנם ,לא תתן להם חנייה בקרקע]...[ .
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תניא נמי הכי" :לא תחנם" – לא תתן להם חנייה בקרקע .דבר אחר" :לא תחנם"  -לא תתן להם חן .דבר אחר:
"לא תחנם"  -לא תתן להם מתנת חנם]...[ .
דבר אחר לא תחנם לא תתן להם חן  -מסייע ליה לרב דאמר רב אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים
זו.
 .3בבלי עבודה זרה כא ע"א
" ֵאין מ ְׁׂשּכִ י ִרין לָהֶ ם בָ ִתים בְׁ ֶא ֶרץ י ְִׁׂש ָר ֵאל ,וְׁ ֵאין צָ ִריְך לֹומר ׂשָ דֹות".
מאי אין צריך לומר שדות?
אילימא משום דאית בה תרתי ,חדא חניית קרקע וחדא דקא מפקע לה ממעשר,
אי הכי בתים נמי איכא תרתי ,חדא חניית קרקע וחדא דקא מפקע לה ממזוזה?
אמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר הוא.
בסוריא משכירין בתים כו' :מאי שנא מכירה דלא ,משום מכירה דארץ ישראל ,אי הכי משכירות נמי נגזור!
היא גופה גזרה ,ואנן ניקום וניגזור גזרה לגזרה?
והא שכירות שדה דבסוריא ,דגזרה לגזרה היא ,וקא גזרינן?
התם לאו גזרה הוא ,קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבוש ,שדה דאית ביה תרתי גזרו ביה רבנן ,בתים דלית בהו
תרתי לא גזרו בהו רבנן.
 .4ירושלמי עבודה זרה ז ע"ב
רבי זעירה בשם רבי יוסי בן חנינה רבי אבא רבי חייה בשם רבי יוחנן" :לא תחנם" לא תתן להם חן; "לא
תחנם" לא תתן להם מתנת חנם; "לא תחנם" לא תתן להם חניה בארץ.
והתנינן :רבי יוסי אומר אף בא"י משכירין להם בתים? בית אין מצוי להתברך מתוכו ,שדה מצוי להתברך
מתוכו .הורי רבי יוסי בי רבי בון שאסור להשכיר להן קבורה בא"י על שם לא תתן להם חניה בארץ.
 .5בית הבחירה (מאירי) מסכת עבודה זרה דף כ עמוד א
כבר ידעת כמה החמירה תורה להרחיק עובדי האלילים מארצנו ומגבולנו ומבינותינו ובכמה מקומות האריכה
להזהירנו להתרחק ממעשיהם מכאן אמרו לא תחנם לא תתן להם חן ר"ל לשבח ענינם ומעשיהם ואפילו יפי
צורתם ותבניתם וכן דרשו מכאן שלא נתן להם חנייה בקרקע כדי שלא להתמיד ישיבתם בינותינו וכן דרשו
ממנו שלא ליתן להם מתנת חנם שלא לגזלה למי שאנו חייבים לה ביותר כגון גר תושב והוא בן נח הגמור
לקיים שבע מצות כמו שאמרה תורה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי ומ"מ פי' בתוספתא דוקא
לגוי שאין מכירו או שהיה עובר ממקום למקום אבל אם היה שכנו או חברו מותר שהוא כמוכרן לו הא כל
שהוא מן האומות הגדורות בדרכי הדתות ושמודות באלהות אין ספק שאף בשאין מכירו מותר וראוי וכבר
אמרו שולח אדם ירך לנכרי.
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 .6ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה נ
והמצוה החמישים היא שהזהירנו מחמול על עובדי עבודה זרה ומייפות דבר מכל מה שייוחד להם ,והוא אמרו
יתעלה "לא תחנם" ,ובאה הקבלה לא תתן להם חן ,עד שהאיש יפה הצורה מעובדי עבודה זרה אינו מותר לנו
שנאמר זה יפה תואר ,או זה פניו יפות ,כמו שהתבאר בגמרא דילן (ע"ז כ א) .ובגמרא עבודה זרה ירושלמי (פ"א
ה"ט) אמרו :לא תתן להם חן  -בלא תעשה.
 .7ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה נא
והמצוה הנ"א היא שהזהירנו מהושיב עובדי ע"ז בארצנו כדי שלא נלמד כפירתם ,והוא אמרו ית' (משפטי' כג
לג) "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי" .ואילו רצה הגוי לעמוד בארצנו אינו מותר לנו זה עד שיקבל עליו
שלא לעבוד עבודה זרה ,ואז יהיה אפשר לו לשכון .וזה ייקרא "גר תושב" ,רוצים בזה שהוא גר לעניין שיהיה
מותר לשכון בארץ לבד .וכן אמרו (ע"ז סד ב) אי זהו גר תושב? זה שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה .ואולם
עובד עבודה זרה לא ישכון עמנו ולא נמכור לו נחלה ולא נשכיר .ובבאור בא לנו הפירוש (שם כ א) לא תתן להם
חנייה בקרקע .וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת סנהדרין ובעבודה זרה (יט ב  -כא ב).
 .8ספר החינוך פרשת ואתחנן מצוה תכו
שלא לחון על עובדי עבודה זרה
(א) שלא נחמול על עובדי עבודה זרה ולא יישר בעינינו דבר מהם ,כלומר שנרחיק ממחשבתנו ולא יעלה על פינו
שיהיה במי שהוא עובד עבודה זרה דבר תועלת ,ולא יהי מעלה חן בעינינו בשום ענין ,עד שאמרו רבותינו
זכרונם לברכה [ע"ז כ' ע"א] שאסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד ונעים הוא ,ועל זה נאמר [דברים ז' ,ב'],
ולא תחנם ,ובא הפירוש על זה לא תתן להם חן ,כענין שאמרנו .ויש מרבותינו שלמדו מלא תחנם לא תתן להם
מתנות חנם ,והכל שורש אחד .ובירושלמי דעבודה זרה [פ"א ה"ט] אמרו ,לא תחנם ,לא תתן להם חן ,בלא
תעשה.
משורשי המצווה ,לפי שתחילת כל מעשה בני אדם היא קביעות המחשבה במעשים והעלות הדברים על שפת
לשון ,ואחר המחשבה והדבור בה תעשה כל מלאכה ,ועל כן בהימנענו במחשבה ובדבור ממצוא בעובדי עבודה
זרה תועלת וחן ,הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומלרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר מכל מעשיהם הרעים.
מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה [ע"ז ס"ה ע"א] כשאין נותנין להם מתנות חנם דדוקא למי שעובד
עבודה זרה ,אבל לא למי שאינו עובד עבודה זרה ,ואף על פי שהוא עומד בגיותו לאכול שקצים ורמשים ושאר
כל העבירות כגון גר תושב ,דמכיון שקבל עליו שבע מצוות מפרנסין אותו ונותנין לו מתנת חנם.
ואמרו זכרונם לברכה [ערכין כ"ט ע"א] שאין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג .ועוד אמרו זכרונם
לברכה [גיטין ס"א ע"א] שמותר לפרנס עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום .ויתר פרטיה מבוארים
במסכת עבודה זרה.
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות .והעובר על זה ושיבח עובדי עבודה זרה ומעשיהם ,זולתי
בענין שימצא שבח יתר מאד לאומתנו מתוך שבחם ,עבר על לאו זה ,ואין בו מלקות לפי שאין בו מעשה ,אבל
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ענשו גדול מאד כי הוא סיבה לתקלה מרובה שאין לה תשלומין ,כי הדברים ירדו לפעמים בחדרי בטן
השומעים ,וכל יודע דעת יבין זה.
 .9רמב"ם יד החזקה  -הלכות עבודת כוכבים פרק י
(א) אין כורתין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם ,שנאמר "לא תכרות
להם ברית" ,אלא יחזרו מעבודתם או יהרגו ,ואסור לרחם עליהם שנאמר "ולא תחנם" ,לפיכך אם ראה מהם
אובד או טובע בנהר לא יעלנו ,ראהו נטוי למות לא יצילנו ,אבל לאבדו בידו או לדחפו לבור וכיוצא בזה אסור
מפני שאינו עושה עמנו מלחמה .במה דברים אמורים? בשבעה עממין ,אבל המוסרים והאפיקורסין מישראל
היה דין לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת ,מפני שהיו מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי ה'.
(ב) מכאן אתה למד שאסור לרפאות עכו"ם אפילו בשכר .ואם היה מתיירא מהן או שהיה חושש משום איבה –
מרפא בשכר .אבל בחנם אסור .וגר תושב הואיל ואתה מצווה להחיותו מרפאים אותו בחנם.
(ג) אין מוכרין להם בתים ושדות בארץ ישראל ,ובסוריא מוכרין להם בתים אבל לא שדות .ומשכירין להם
בתים בארץ ישראל ,ובלבד שלא יעשו שכונה .ואין שכונה פחות משלשה .ואין משכירין להם שדות ובסוריא
משכירין להם שדות ומפני מה החמירו בשדה מפני שיש בה שתים מפקיעה מן המעשרות ונותן להם חנייה
בקרקע ומותר למכור להם בתים ושדות בחוצה לארץ מפני שאינה ארצנו.
(ד) אף במקום שהתירו להשכיר ,לא לבית דירה התירו ,מפני שהוא מכניס לתוכה עבודת כוכבים ונאמר "לא
תביא תועבה אל ביתך" ,אבל משכיר להן בתים לעשותן אוצר .ואין מוכרין להן פירות ותבואה וכיוצא בהן
במחובר לקרקע ,אבל מוכר הוא משיקוץ או מוכר לו על מנת לקוץ וקוצץ.
ומפני מה אין מוכרין להן? שנאמר "ולא תחנם" ,לא תתן להם חנייה בקרקע ,שאם לא יהיה להם קרקע
ישיבתן ישיבת עראי היא.
וכן אסור לספר בשבחן ,ואפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו ,קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או
שיחבב דבר מדבריהם ,שנאמר "ולא תחנם" לא יהיה להם חן בעיניך ,מפני שגורם להדבק עמו וללמוד ממעשיו
הרעים .ואסור ליתן להם מתנת חנם ,אבל נותן הוא לגר תושב שנאמר "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או
מכור לנכרי" ,במכירה ולא בנתינה.
(ה) מפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום ,ואין ממחין בידי עניי עובדי כוכבים בלקט
שכחה ופאה מפני דרכי שלום ,ושואלים בשלומם ואפילו ביום חגם מפני דרכי שלום ,ואין כופלין להן שלום
לעולם ,ולא יכנס לביתו של עובד כוכבים ביום חגו לתת לו שלום .מצאו בשוק נותן לו שלום בשפה רפה ובכובד
ראש.
(ו) אין כל הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין העובדי כוכבים או שיד עכו"ם תקיפה על
ישראל ,אבל בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם אסור לנו להניח עובדי כוכבים בינינו ,ואפילו יושב ישיבת עראי
או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח ,שנאמר
"לא ישבו בארצך" – אפילו לפי שעה.
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ואם קבל עליו שבע מצות הרי זה גר תושב .ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג ,אבל שלא בזמן
היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד.
[השגת הראב"ד  -ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו ,א"א זאת לא
מצאנו ולא שמענו מעולם ,והפסוק שהוא מביא בז' אומות הוא ,ואפילו לדבריו ישיבה כתיב בהו ולא העברה].
[השגת הראב"ד  -אבל שלא בזמן היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד ,א"א איני משוה לו בישיבת הארץ]:
 .10כסף משנה שם ,הלכה ו
ואין מקבלין גר תושב וכו' .בערכין פרק המקדיש (דף כ"ט) :כתב הראב"ד אבל שלא בזמן היובל וכו' .א"א איני
משוה לו בישיבת הארץ עכ"ל .טעמו לומר שאע"פ שאין מקבלין גר תושב בזמן שאין היובל נוהג אם קבל שבע
מצות למה ימנעו אותו מישיבת הארץ הא ליכא למיחש ביה פן יחטיאו .ולדעת רבינו נראה לומר דאין ה"נ
שאם מעצמו קיבל עליו שבע מצות שאין מונעין אותו מישיבת הארץ ולא בא לומר אלא שאין בית דין מקבלין
אותו.
 .11שלחן ערוך ,יורה דעה ,סימן קנא
(ח) אין מוכרין להם בארץ ישראל כל דבר המחובר ,כגון אילן וקמה ,אבל מוכרים על תנאי שיקוץ ,וקוצץ.
(ט) אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל; אבל משכירין להם בתים ,ולא שדות .ובסוריא ,מוכרים
בתים ומשכירים שדות .ובחוצה לארץ ,מוכרים אלו ואלו.
(י) לא ימכור ולא ישכיר לג' עובדי כוכבים ביחד בשכונות היהודים .אבל לאחד או לשנים מותר למכור או
להשכיר כל מה שירצה ,ולא חיישינן שמא ימכור או ישכיר הוא לאחרים.
(יא) אף במקום שהתירו להשכיר ,לא התירו אלא לאוצר וכיוצא בו ,אבל לא לדירה ,מפני שמכניס לתוכו
עבודת כוכבים בקבע:
הגה :והאידנא נהגו להשכיר אף לדירה ,כיון שאין נוהגים להכניס עבודת כוכבים בבתיהם( .טור).
השוכר בית מעובד כוכבים ,יש להחמיר שלא להניח שם דמות עבודת כוכבים של העובד כוכבים.
(הגהות אשירי).
(יב) אסור ליתן מתנת חנם לעובד כוכבים שאינו מכירו.
(יג) מותר לפרנס ענייהם ולבקר חוליהם ולקבור מתיהם ולהספידן ולנחם אבליהם ,משום דרכי שלום.
(יד) אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים מליטול לקט שכחה ופאה.
(טו) אסור לספר בשבחן של עובדי כוכבים ,אפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו ,קל וחומר שיספר
בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו .אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו ,מותר.
 .12דרכי תשובה סימן קנא ס"ק כב (על סעי' ט)
אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל  -עיין בספר מזבח אדמה דף י"ב ע"ב ,שעמד בזה במה שראינו
האידנא שכמה גדולי ישראל מוכרי חצירות לנכרי בארץ ישראל ,וכמה וכמה חצירות יש בארץ ישראל שהיו של
ישראל שהם עתה ביד נכרים ע"י מכירה ,והביא מכמה מקומות והוכיח דכל איסור זה לא שייך רק בנכרים
שבזמניהם שהיו עובדי ע"ז ,מה שאין כן ישמעאלים שבזמנינו שאינם עובדים עבודה זרה ליכא למיסר ,כי
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דוקא באיסור דלא תחנם שלא ליתן להם מתנת חנם הוא דשייך גם בישמעאלים ,מה שאין כן בחניות קרקע
למכור להם בתים לא שייך רק בנכרים שבזמניהם שהיו עובדי ע"ז דוקא ,מה שאין כן נכרים שבזמן הזה
שאינם בקיאים בטיב עבודה זרה ורק מעשה אבותיהם בידיהם.
 .13מכירת קרקע בארץ ישראל לגויים – הרב יהושע פפר
[מתוך אתר דין]
מבוסס על תשובה של הרב אשר וייס
י"א מרחשון תשע"ז
בפרשת השבוע ,פרשת וירא ,אנו למדים על לידת ישמעאל לאברהם אבינו .פוסקי ההלכה לאורך כל הדורות
התייחסו לאומה הערבית כבני ישמעאל ,וזקפו את אמונתה הכנה בא-ל אחד לכך שהם בני אברהם אבינו .כפי
שנראה בהמשך הדברים ,אמונה זו קובעת מעמד ההלכתי מיוחד לבני ישמעאל.
במאמר הנוכחי נבקש לדון בהלכה מסוימת הקשורה לבני ישמעאל ,והאקטואלית מאד במדינת ישראל של
העידן המודרני ,קל וחומר בשנה הנוכחית ,שנת השמיטה :מכירת קרקעות לישמעאלים.
מעבר לשאלת השימוש ב"היתר המכירה" של מכירת קרקעות לערבים כדי להתיר את עבודת הקרקע (לשיטה
המתירה) ,ישנן גם השלכות יומיומיות לשאלה .לדוגמה ,לעתים כניסת אוכלוסיית ערבית גדולה לאזור מסוים
הופכת את פני השכונה ,ונשאלת השאלה :האם מותר ליהודי למכור את ביתו לערבי המבקש להתגורר
בשכונה?
נתמקד אפוא בשאלה של מכירה פרטית של קרקע לאינם-יהודים :מהי הגדרתו של האיסור למכור קרקעות
בארץ ישראל לאינם-יהודים? האם יש הבדל בין ישמעאלים לבין שאר גויים? מהם השיקולים שניתן לשקול
להקל בנידון זה? בשאלות אלו ,ועוד ,נעסוק בהמשך הדברים.
א .שורש האיסור של מכירת בתים לגויים
בדברים (ז ,א-ב) נאמר" :כי יביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גויים רבים מפניך…
ונתנם ה' לפניך והכיתם ,החרם תחרים אתם ,לא תכרת להם ברית ולא תחנם".
הגמרא (ע"ז כ ,א) למדה אזהרה זו (של המילים "לא תחנם") בשלושה אופנים .הלימוד הראשון הוא" :לא
תחנם" – "לא תיתן להם חניה בקרקע" .כלומר ,מפסוק זה למדנו איסור מכירת קרקעות ארץ ישראל לגוי.
מדברי כמה מפרשים מבואר שמדובר באיסור תורה :כך מנה הסמ"ג בספר מצוותיו (לא תעשה מח) ,כך נאמר
בתוספות (ע"ז כא ,א) ,וכן נקט הרע"ב (עבודה זרה א ,ח) כדבר פשוט .כך משמע אף מדברי הגמרא (ע"ז כא ,א),
שם נאמר שאסרו חכמים שכירות בתים ,גזירה משום מכירתם :מכאן שלמכור בית לעכו"ם מהווה איסור
תורה ,שאלמלא כן לא היו חכמים ז"ל גוזרים גזירה מחמתו.
לעומת זאת ,יש שכתבו על-פי דברי הירושלמי שאיסור מכירת בית לגוי אינו איסור תורה ,אלא איסור דרבנן
בלבד (כן הביא בספר 'כפתור ופרח' בשם בעל העיטור ובעל השלמה).

174

לפי דרך זו ,עיקר צו הפסוק מתייחס לאיסור לחמול על עובדי עבודה זרה ,כלשון הרמב"ם (לא תעשה נ):
"שהזהירנו מחמול על עובדי ע"ז ומיפות דבר מכל מה שיוחד להם ,והוא אמרו ולא תחנם" .דרשת הגמרא (לפי
זה) אינה דרשה גמורה אלא אסמכתא ,כמו שביאר הרדב"ז (ח"ה ,סימן שא)" :ואסמכוה אקרא דלא תחנם".
מעניין לציין שהרמב"ם מונה איסור מכירת קרקע לעכו"ם בספר המצוות (לא תעשה נא) ,אך מציין לפסוק
אחר" :שהזהירנו מהושיב עובדי ע"ז בארצנו כדי שלא נלמוד כפירתם ,והוא אמרו (שמות כג ,לג)' :לא ישבו
בארצכם פן יחטיאו אותך לי' .ואילו רצה העכו"ם לעמוד בארצנו אינו מותר לנו זה עד שיקבל עליו שלא לעבוד
ע"ז ,ואז יהיה אפשר לו לשכון ,וזה יקרא גר תושב".
ב .איסור לא תחנם בז' אומות בלבד?
מפשטות הכתובים עולה לכאורה שהאיסור על מכירת בתים וקרקעות הוא רק כלפי גויים משבעת העמים,
שעליהם מדובר בהקשר הרחב של הפרשה .כך למד מן פשט הפסוק הרב ברוך אפשטיין ,ב'תורה תמימה'
בפרוש הפסוק (אות א)" :ואיירי בשבעה עממים וכפשטות הכתוב הקודם".
אולם ,גדולי הראשונים והפוסקים לא סברו כן ,וביארו שהאיסור מתייחס לכל הגויים .כך כתבו התוספות
(ע"ז כ ,א ד"ה דאמר קרא)" :דוודאי בכל הנך קראי איכא טעמא רבא דלא מצינן לאוקמינן אלא בז' אומות…
אבל מתנת חינם ונתינת חן וחניה אין שום טעם לחלק בין שאר עובדי כוכבים לז' עממים" .לדעת התוספות,
אין טעם לחלק בין ז' עמים לבין שאר גויים ,וממילא אין להגביל את צו הפסוק לאותן האומות בלבד.
כך נראה לכאורה בדעת הרמב"ם ,שפסק הלכה זו בהלכות עכו"ם (הלכות הנוגעות לכל האומות) ,כמו שדייק
ב'כנסת הגדולה' ,וכן כתב ה'מנחת חינוך' (מצוה תכו) בדעת ה'חינוך'.
נימוק נוסף שנאמר על-ידי הראשונים להשוות בין שבעת העמים לבין שאר אומות העולם הוא שבנוגע לשבעת
העמים נאמר "החרם תחרימם" ,וכיון שיש מצווה להמיתם בוודאי שאין היתר לתת להם חנייה בקרקע – ולכן
צריך לומר שאיסור מתן חנייה מתייחס לכל הגויים ,ולא רק לז' עמים (ספר האשכול ,הלכות עבודה זרה אות
מו; סמ"ג ,לאווין מח).
ג .מכירת קרקעות לנכרים שאינם עובדי עבודה זרה
גם לאחר שנתברר שאיסור מכירת קרקעות לגויים נאמר אפילו על אומות שאינן משבעת העמים ,עדיין יש לדון
שמא כל האיסור לא נאמר אלא בעובדי עבודה זרה ,ואילו באומות שאינן עובדות ע"ז לא נאמר האיסור.
מלשון הרמב"ם משמע לכאורה שלא נאמר האיסור אלא בעובדי עבודה זרה ,שכן ב'ספר המצוות' כתב
"שהזהירנו מהושיב עובדי ע"ז בארצנו כדי שלא נלמד כפירתם" .ייתכן אפוא שהאיסור נאמר רק בעובדי
עבודה זרה ,כדי שלא נבוא ללמוד ממעשיהם המקולקלים (ועי' עוד להלן בדעת הרמב"ם ,שמהמשך דבריו
נראה שאין היתר אלא בגר תושב).
כן כתב ב'ספר החינוך' (מצוה צד)" :שלא לשכן עובדי עבודה זרה בארצנו ,שנאמר :לא ישבו בארצך פן יחטיאו
אותך לי" .כך משמע אף מלשון הטור (חו"מ סימן רמט) בנוגע לאיסור לתת מתנת חינם לעובד כוכבים,
ולכאורה הוא הדין לעניין איסור נתינת חנייה.
הדברים באים בפירוש בדברי הרשב"א (שו"ת הרשב"א סימן ח) שבדיון על מתנת חינם פסק שאפשר לתת
מתנת חינם לגוי שאינו עובד עבודה זרה ,משום שאין הוא בגדר הנאסרים מדין "לא תחנם"" :ומה ששאל ממך
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הנער בשולח אדם וכך לנכרי איך יתיישב עם מה שאמרו אסור לתת מתנת חינם… או בגוי שאינו עובד עבודה
זרה".
ואולם ,גם בדבריו ייתכן שהכוונה לחברת עובדי כוכבים ,כאשר גוי הפורש מהם ונמנע מעבודה זרה נחשב לגר
תושב.
ההשלכה המרכזית לענייננו היא במכירת בתים וקרקעות לישמעאלים .כבר פסק הרמב"ם שמוסלמים אינם
עובדי עבודה זרה ,כדבריו (הלכות מאכלות אסורות פרק יא ,ה"ז)" :וכן כל עכו"ם שאינו עובד כוכבים ומזלות,
כגון אלו הישמעאלים" .כך נמצא גם בתשובות הרמב"ם (תשובה שסט)" :אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה
זרה כלל… והם מייחדים לא-ל יתעלה ייחוד כראוי ,ייחוד שאין בו דופי".
[בניגוד לכך דעת הרמב"ם בנוגע לנוצרים הוא שיש להם דין עובדי עבודה זרה (הלכות עבודת כוכבים פ"ט
ה"ד)" :אדומים עובדי עבודה זרה הן ,ויום ראשון הוא יום אידם"].
גם המאירי (עבודה זרה ,שם) כתב שאין איסור מכירת קרקעות נוהג ב"אומות הגדורות בגדרי הדתות ומודות
באלקות" .יש שפקפקו בדברי המאירי ,וכתבו שיש למוחקם "כי לא יצא מפה קדשו ,והיא דעת האומרים
לרשע צדיק באמונתו יחיה" (שו"ת חת"ס; ראה בשו"ת עטרת חכמים ,חו"מ סימן יד) אבל ב'שיטה מקובצת'
הביא את דבריו ללא פקפוק.
על-פי כל זה אכן היו מבני ירושלים (הספרדים) שנהגו למכור בתים לישמעאלים .בספר 'מזבח אדמה' (הלכות
יין נסך ,סימן קנא) ,כשהוא מתייחס לדברי ה'שולחן ערוך' (סעיף ח) "אין מוכרין להם בתים ושדות בא"י",
כותב ר' רפאל מיוחס:
"והאידנא שראינו גדולי ישראל מו"ה ,מוהרש"א ומהר"מ [מגדולי ירושלים הספרדים] וכמה וכמה
חצרות ובתים וכיוצא [שנמכרו לעכו"ם] נראה וודאי דהיינו משום דלאו דלא ישבו בארצך לעניין חניה
בקרקע ,היינו על גויים עובדי עבודה זרה דווקא".
ד .דעת המחמירים בנידון הנ"ל ודין 'היתר מכירה' של שנת השמיטה
מנגד ,ה'בית יוסף' (חו"מ סימן רמט) ביאר שדברי הטור שאסור לתת לעובד כוכבים אין הכוונה למעט
ישמעלים ,אלא רק למעט גר תושב.
הב"ח הקשה על דבריו שאם כך כוונת הטור ,למה נקט דווקא עובדי כוכבים ,אבל הסכים עמו להלכה ,וביאר
שמה שכתב הטור "עובד כוכבים" הוא רק מפני הצנזורה .כך הורה גם הש"ך (יו"ד סימן קנא ס"ק יח).
יש שדייקו כן (עי' שו"ת אור לציון על שביעית) אף מסוף דברי הרמב"ם (שם ,הלכה ו) שכתב שרק כאשר יקבל
עליו שבע מצוות בני נח מותר לו לעבור בארצנו (ומשמע שלא די בכך שאינו עובד עבודה זרה – וראה שם
בראב"ד שחלק בזה).
הנידון של מכירת קרקעות לאינם-יהודים עלה בחריפות יתרה בנוגע ל'היתר מכירה' של קרקעות ישראל בשנת
השמיטה .בשו"ת משיב דבר (ח"ב סימן נו ,בקונטרס דבר השמיטה) כתב הנצי"ב מוולוז'ין שמלבד גר תושב
נוהג איסור מכירת קרקעות לגויים בכל האומות ,ומכאן כתב בתוקף נגד מכירת קרקעות לגויים בשנת
השמיטה.
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כך כתב גם ה'חזון איש' באריכות (שביעית סימן כד ,ס"ק ג; יו"ד סימן סה) שכל שאינו גר תושב ולא קיבל עליו
מצוות בפני בי"ד ,אסור למכור לו קרקע בארץ ישראל (והוסיף שאפילו לדעת הראב"ד שחלק על הרמב"ם ,אין
להקל אלא בגויים שקיבלו על עצמם אמונת ישראל ,כלומר שישראלים נצטוו בתרי"ג מצוות ,וגויים בשבע
מצוות).
אולם ,הפוסקים הנ"ל לא הזכירו את דברי הרשב"א הנ"ל הקובעים ,לפי פשטות הבנת דבריו ,שאין האיסור
נוהג אלא בעובדי עבודה זרה .וכבר תמה בכך הרב חיים פלאגי (שו"ת נשמת כל חי ,סימן נד) ופסק להלכה שיש
להקל כדעת הרשב"א .בנידון של מכירת קרקעות לגויים בשביעית ,הרב קוק (שו"ת משפט כהן סימן נח ,ס ,סג)
הסתמך על דעת הרשב"א כדי להתיר את מכירת הקרקעות לישמעאלים.
דעה אמצעית בשאלה זו נאמרה על-ידי ר' אשתורי הפרחי (כפתור ופרח ,פרק י) ,שם כתב להלכה שאמנם מותר
להשכיר בתים לישמעאלים שאינם עובדי עבודה זרה ,אבל לא למכור להם" :ומסתברא שעכשיו שהארץ היא
ביד הישמעאלים בחטאינו ,שמשכיר אפילו מקום שהוא ראוי לדירה לישמעאל שהרי אינו עובד עבודה זרה…
אבל למכור להם בתים או שדות בא"י כלל כלל לא משום לא תחנם" (אך ראה ב'מזבח אדמה' שפירש את דברי
ה'כפתור ופרח' באופן אחר) .על דרך זו פסק ר' ישראל משקלוב בספר 'פאת השולחן' (הלכות א"י ,סימן א ,אות
יז).
ה .מכירת בית לגוי מפני הפסד ממון
בספר 'כפתור ופרח' (פרק י) הביא את דברי הירושלמי (ע"ז ח ,א) ,שם נאמר" :הא במקום שנהגו למכור ,מוכר
לו אפילו בית דירה ,ומשכיר לו אפילו בית דירה" .בתוספות (ע"ב כא ,ב) כתבו שדברי הירושלמי מתייחסים
למכירת בתים בחו"ל ,ולא למכירת בתים בארץ ישראל.
ב'כפתור ופרח' הבין שמדובר על ארץ ישראל ,ולכן כתב" :מסתברא דהוא הדין ישראל הדר בעיר שכולה גוים
בארץ ישראל ,ורוצה להעתיק דירתו לעיר אחרת ,ויש לו שם בית שיכול למוכרה לגוים ,כי הוא מתירא שהגוים
יחריבוהו ,או שיחזיקו בו וידורו שם בעל כרחו .וכן נמי אם הוא בעיר שרובה ישראל ,ואנסוה זוזי ,ואין שם
ישראל שיקנהו אפילו בזול .וההיא דאין מוכרין להם בתים נוקמה בדליתא לחדא מהני תנאי .וברייתא דגוי
שאנס ביתו של ישראל ,והירושלמי דמקום שנהגו למכור מסייע לן".
לכאורה יש בדברים אלו חידוש עצום ,שכן הוא מתיר מכירת בתים בארץ ישראל בשל שיקולים כלכליים ,כבר
תמה על דבריו ב'פאת השולחן' (סימן א ,סעיף יט ,אות מ) .גם בשו"ת תורת חסד (הו"ד בשו"ת זכר שמחה
לרבי שמחה הלוי באמבערגער ,סימן רטו) דחה דבריו וכתב ש"אין להתיר איסור דאורייתא במקום פסידא".
אולם ,על דרך דברי ה'כפתור ופרח' אנו מוצאים בדברי שו"ת מעשה איש (לבעל 'ישא ברכה' ,יו"ד סימן ב,
הו"ד בשו"ת זכר שמחה סימן ריד בשם רבי שמואל סלנט שהביא דבריו) ,שכתב אודות שאלה "מחברת
אנשים… שאספו סך מסוים לבניין בית חולים בירושלים וקנו בית מפואר מעכו"ם אחד ,ועתה שרצו לפותחו
קמו עוררים והחשש שיצטרכו למכור את הבניין בכדי לקנות בניין אחר .והשאלה האם יש התר למכור הבית
הזה לעכו"ם ,שקופצים לקנותו ולהרבות במחירו יותר ממה שנתנה החברה בעדו ,באופן שירוויחו בו הרבה,
ואם אין התר למוכרו רק לישראל ,יהיו מוכרחים להוזיל המיקח הרבה בפחות".
באורח מפתיע ,כתב שם להתיר ,כשהשיקול הוא "להציל מידם" (גיטין מד ,א) – להציל ממון ישראל.
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ייתכן לפרש שדעה זו סוברת שיסוד האיסור של 'לא תחנם' הוא דרישת 'טובת הגויים' ,על דרך האיסור לתת
לאינו-יהודי מתנת חינם .במקום שהמעשה אינו נעשה לטובת הגוי ,אלא לטובת ישראל ,סברו פוסקים אלו
שאין בו איסור ,ורק במקום שאין לישראל הפסד ,ולמרות זאת מוכר או נותן לגוי ,אז עובר באיסור 'לא
תחנם'.
נראה שבכך יפורשו דברי ר' יהושע מקוטנא (בשו"ת ישועת מלכו ,סימן נה) ,שכתב" :כל שמוכר לטובת הישוב
פשיטא שאין כאן איסור לא תחנם" .התפיסה היא שמכירת בית שיסודה היא טובת המוכר ,ובפרט טובת
היישוב כולו (יש להדגיש שלא דן בתועלת של אדם פרטי ,אלא במקום הפסד גדול של היישוב כולו) ,לא יהיה
בו משום איסור 'לא תחנם' .דברים אלו נאמרו בהקשר של מכירת קרקעות לצורך 'היתר מכירה' ,והמחמירים
בכך (כגון הנצי"ב והחזו"א) כמובן חולקים על הנחת היסוד.
יש להעיר בהקשר זה שהמתירים דיברו בתקופה שהמצב ביישוב היהודי היה קשה מנשוא ,והתלות בחקלאות
איימה על הישרדותה .כיום ,המצב שונה מאד.
סיכום
לסיכום ,קשה לקבוע כלל ברזל מתי אפשר להקל במכירת בתים לאינם-יהודים ,ומתי יש להחמיר בכך ,וכל
שאלה ניתנת לשיקול הדעת של פוסק ההלכה .נזכיר את השיקולים שהוזכרו:
•

הקונה אינו עובד עבודה זרה (ישמעאלי; לא נכנסו במסגרת מאמר זה למעמדם של נוצרים) .באופן זה נחלקו
הפוסקים אם עדיין חל האיסור על מכירת בית לאינו-יהודי.

•

מטרת המכירה :אם מטרת המכירה היא לטובת היישוב ,יש שהקילו במכירה; כך אם המכירה היא לטובת יחיד
(המוכר היהודי) יש לצרף צד לקולא.

•

האם מדובר בהחלפת בית או מכירתו :אם מדובר בהחלפה ,יש יותר מקום להקל ,שכן הגוי כבר דר בארץ ישראל.

•

שיקול שלא דנו בו במאמר זה הוא שאלת השכנים :במקום שיש שכנים יהודיים ,ההיתר למכור את הבית לאינו-
יהודי תלוי בפרטי המקרה ,ובס"ד נאריך בנידון זה בהזדמנות עתידית.
 .14מכירה והשכרה של בית לגוי  -הרב שמואל אליהו
תשע"א
מתוך אתר ישיבה – תמלול של שיעור שניתן בעל פה
ּלֹוקח ביִת בְׁ ֶא ֶרץ
ערכה של ארץ ישראל הוא גדול .חכמינו בגמרא אמרו על קונה בית מנכרי (בבא קמא פ) "וְׁ ה ֵ
ּכֹותבִ ין עָ לָיו אֹונֹו ,אֲ פִ ּלּו בְׁ שבָ ת" .מקשה הגמרא "בשבָ ת ,סל ְָׁקא דעְׁ ָתְך?" ומתרצת שמדובר בכך
י ְִׁׂש ָר ֵאל ְׁ -
ירה לְׁגֹוי עֹובֵ ד ּכֹוכ ִָבים -
שהיהודי יאמר לנכרי האחראי על רישום הקרקעות לחתום בשבת" .וְׁ אף על ּגב דאֲ ִמ ָ
ְׁשבּות הּואִ ,משּום יִשּוב ֶא ֶרץ י ְִׁׂש ָר ֵאל  -לָא גָזְׁ רּו בֵ יּה רבָ נָן".
כך נפסק בשו"ע (אורח חיים סימן שו יא) "מותר לקנות בית בארץ ישראל מן האינו יהודי בשבת ,וחותם
ומעלה בערכאות" .וסיפר מו"ר ורבינו הרב ז"ל הכ"מ ,שישנו בית כנסת בעיר העתיקה שרשמו אותו על שם
"פקודת אלעזר" ,והוא נקנה ביום שבת .ואת פעולת רישום הקרקעות לא דחו ליום ראשון .ולמה לא דחו ליום
ראשון מה שאפשר לדחות? כי חששו שמא הגויים יחזרו בהם ממכירת בית ליהודי.
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א .למה ליהודים יותר קשה לבנות בארץ ישראל?
אנו רואים בעיננו שיש הרבה קשיים בכל מה שקשור לישוב יהודים בארץ ישראל .הטורקים והאנגלים
אחריהם הקשו מאוד על יהודים לבנות בארץ ישראל .גם היום נכרים בונים בארץ ישראל בלי רישיון אלפי
בתים ואין פוצה פה ומצפצף .אבל יהודי אם ירצה לסגור מרפסת  -יצטרך להביא עורך דין שיסדר לו את
הרשיונות .
ובזוהר (חלק ב דף קכח/א) מובא כי לימד א ְׁש ְׁמדָ אי את ְׁשֹלמֹה מ ְׁלּכָא כל על כל דבר קדושה" :בָ עֵ י ל ְִׁמ ְׁקנֵי לֵיּה
יקניָא,
באֲ גָר ְׁשלִים ,בְׁ כָל מה ְׁדיִבְׁ עּון ִמנֵיּה ,בֵ ין זְׁ עֵ יר בֵ ין רב ,בְׁ גִ ין ְׁדרּוח ִמ ְׁסאֲ בָ אִ ,איהּו ִאזְׁ דָ ּמן ָת ִדיר בְׁ מ ָּגנָא ּובְׁ ֵר ָ
וְׁ ִאזְׁ ְׁדבן בְׁ ָלא אגְׁ ָרא" צריך לשלם על כל דבר קדושה כסף .הרבה או מעט .כי רוח רעה באה על כל דבר שבא
בחינם וקלות .ונמכר בלי כסף" .אבל דבר קודש לא בא אלא בעמל רב .
קנין וישוב ארץ ישראל הוא דבר של קדושה עליונה .למרות שמדובר בקרקע ובדבר חומרי .לכן הוא בא
ביסורין כשמדובר בעם ישראל .אבל באומות העולם הוא לא צריך אפילו רשיון או לקנות את הקרקע" .תנְׁ ָיא,
רבִ י ִש ְׁמעֹון בֶ ן יֹוחאי אֹומֵ ר ,שָ ֹלש מ ָתנֹות טֹובֹות נָתן ה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְׁלי ְִׁׂש ָר ֵאל ,וְׁ ֻכּלָם ,ל ֹא נ ְָׁתנָן ֶאּלָא על יְׁדֵ י
תֹורה ,וְׁ ֶא ֶרץ י ְִׁׂש ָר ֵאל ,וְׁ הָ עֹולָם הבָ א"( .ברכות ה).
ִסּורין ,וְׁ ֵאּלּו הֵ ןָ ,
י ִ
ב .מעלת רכישת הקרקע בארץ ישראל  -כרכישת חלק בעולם הבא
סיפר מו"ר הרב ז"ל הכ"מ" :פעם אחת בא אלי יהודי חשוב מארצות הברית שחשב לקנות בתים ונכסים רבים
בארץ ישראל .העסקה המוצעת הייתה בסכום ניכר וגדול ,והקונה חשש וביקש עצה וברכה .אמרתי לו :יש ערך
גדול לקנות ולחזק את ישוב הארץ והגרים בה .עיני העמים נשואות לכל דבר שקורה בארץ ישראל ובמיוחד
למתיישבים בה .יש ההתנגדות של אומות העולם להתישבות בארץ וחשוב לחזק אותם .עוד אמרתי לו :כי
חשוב שלכל יהודי יהיו נכסים וכספים בארץ ישראל .אם יום אחד הוא ירגיש שהאדמה בוערת מתחת רגליו
בארץ העמים ,הוא יוכל להגיע לארץ ישראל .שם הבית שלו ושם הנכסים שלו והוא יבוא למקום מסודר.
הרב המשיך וסיפר :פתחתי לו חומש בראשית (בראשית ל"ג י"ט) והראתי לו את דברי האבן עזרא שם ,דבר
פלא ביותר (והביאום שם הרמב"ן ,רבינו בחיי וכפתור ופרח י) .הפסוקים מדברים שם על יעקב שקנה חלקת
אדמה בארץ ישראל .והכתוב אומר עליו "ויקן את חלקת השדה" ".והזכיר זה הכתוב להודיע כי מעלה גדולה
יש לארץ ישראל .ומי שיש לו בה חלק חשוב הוא כחלק עולם הבא ".
אותו יהודי מארצות הברית התחזק מאוד מדברי האבן עזרא הללו ,והחליט במקום לבצע את העסקה הגדולה
הזו" .מצווה גוררת מצווה" ומיד אחרי ההחלטה הזו ,אמר בליבו אם מעלתה של הארץ הזו היא כל כך גדולה,
למה שרק חלק מרכושו יהיה בארץ ישראל? הוא בא בעצמו עם כל משפחתו ורכושו לארץ הקדושה הזו.
ג .נכרים בארץ ישראל  -מתי מותר מתי אסור?
נכרים בארץ ישראל  -מוקשִ ,שכִ ים ,צְ נִינִם  -לגודל מעלת ההתישבות של יהודים בארץ ישראל כך גודל
ישבֵ י ָּה ָּא ֶׂרץ
הסכנה של שהות נכרים בתוכה .בספר שמות (פרק כג) התורה אומרת" :כִ י ֶׂא ֵתן בְ י ְֶׂדכֶׂם ֵאת ְ
וְ ג ֵַר ְש ָּתמֹו ִמ ָּפנֶׂיָך :ל ֹׁא ִתכְ רֹׁת לָּהֶׂ ם וְ לֵאֹלהֵ יהֶׂ ם בְ ִרית :ל ֹׁא י ְֵשבּו בְ ַא ְרצְ ָך פֶׂן יַחֲ ִטיאּו א ְֹׁתָך לִי כִ י ַת ֲעבֹׁד ֶׂאת אֱ ֹלהֵ יהֶׂ ם
ישבֵ י
תֹורישּו ֶאת ְׁ
ְמֹוקש ".חוזרת התורה ומזהירה ומסבירה ואומרת (במדבר לג נה) "וְׁ ִאם ל ֹא ִ
כִ י י ְִהיֶׂה לְָך ל ֵ
תֹותירּו מֵ הֶ ם ל ְִׁׂשּכִ ים בְׁ עֵ ינֵיכֶם וְׁ לִצְׁ נִינִם בְׁ צִ ֵדיכֶם וְׁ צָ רֲ רּו ֶא ְׁתכֶם על הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר א ֶתם
הָ ָא ֶרץ ִמּפְׁ נֵיכֶם ,וְׁ הָ ָיה אֲ שֶ ר ִ
ישבִ ים בָ ּה" .אם תרחמו עליהם  -אתם מרחמים על אכזרים .בסופו של דבר הם יתאכזרו אליכם" .כל המרחם
ְׁ
על אכזרים סופו מתאכזר על רחמנים ".
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ְשכִ ים"? כמו סיכות דוקרות ,כמו חרבות .רש"י פירש כמו יתדות הדוקרות בעינכם .אתם רואים
מה פירוש "ל ִ
מה שהם עושים .דוקר לכם בעיניים ולא יכולים לעשות כלום .הרמב"ן מסביר בשם חז"ל מהי הדקירה
בעיניים? שהם יטעו אתכם "ולא תראו ולא תבינו ,כמו כי השחד יעור פקחים" .וגם יקלקלו אתכם בתערובת
הזו" .וילמדו אתכם בכל תועבותיהם" .וגם יציקו לכם בגנבות שלהם" .שיכאיבו ויצערו אתכם לשלול ולבוז
אתכם" .וגם ילחמו בכם כמו שמפרש בהמשך .
ומה הפירוש של המילה "וְ לִצְ נִינִם"? אומר רש"י שפרשו גדר קוצים .אתם תצטרכו להתכנס בתוך גדרות קוצים
מפחד מהתושבים הנכרים שרחמתם עליהם ונתתם להם להשאר בארץ" .לסגור ולכלוא אתכם מאין יוצא
ובא" .אלוקים .שיודע את האמת ואת העתיד לבא אומר לנו בהמשך" :וְ צָּ רֲ רּו ֶׂא ְתכֶׂם עַ ל הָּ ָּא ֶׂרץ אֲ שֶׂ ר ַא ֶׂתם
ישבִ ים בָּ ּה".
ְ
התרגום ורש"י ורבי חיים בן עטר בפירושו "אור החיים" הקדוש מסבירים ואומרים :אל תחשבו שהנכרים
שגרו בארץ יסתפקו במקומות שהם יושבים בהם ויתנו לכם שקט .לא ולא .הנכרים הללו ינסו לגרש אתכם
מארץ ישראל לגמרי .הם לא יסתפקו במקומות שהם גרים בהם" .לא לבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם
בו ,אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו ,וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו ,לומר :קומו צאו
ממנו!".
ד .למה בכה מלאך ה?'
בתחילת ספר שופטים עולה מלאך ה' מהגלגל ואומר להם כי ה' כרת ברית עם האבות" .וַי ֹׁאמֶׂ ר ַא ֲעלֶׂה ֶׂא ְתכֶׂם
יתי ִא ְתכֶׂם לְעֹולָּם" ,אבל זה בתנאי
ִשבַ עְ ִתי לַאֲ ב ֵֹׁתיכֶׂם ָּואֹׁמַ ר :ל ֹׁא ָּאפֵר בְ ִר ִ
ִמ ִמצְ ַריִם ו ָָּּאבִ יא ֶׂא ְתכֶׂם ֶׂאל הָּ ָּא ֶׂרץ אֲ שֶׂ ר נ ְ
יתם"? "וְׁ גם ָאמ ְׁר ִתי
ְישבֵ י הָּ ָּא ֶׂרץ" ,ומה עשיתם? "וְ ל ֹׁא ְשמַ עְ ֶׂתם בְ קֹולִי .מַ ה ז ֹׁאת ע ֲִש ֶׂ
שאתם "ל ֹׁא ִתכְ ְרתּו בְ ִרית ל ְ
ְׁמֹוקש .ו ְׁי ִהי ּכְׁ דבֵ ר מלְׁאְך ה' ֶאת ה ְׁדבָ ִרים הָ ֵאּלֶה
אֹותם ִמּפְׁ נֵיכֶם וְׁ הָ יּו ָלכֶם לְׁצִ ִדים וֵאֹלהֵ יהֶ ם י ְִׁהיּו ָלכֶם ל ֵ
ל ֹא אֲ ג ֵָרש ָ
ֶאל ּכָל בְׁ נֵי י ְִׁׂש ָר ֵאל וי ְִׁׂשאּו הָ עָ ם ֶאת קֹולָם ויִבְׁ ּכּו" .על כן נקרא המקום לדורות בשם "בוכים" .כי שם הבינו בני
ישראל את הנזק שנגרם מהרחמנות ומהחולשה .להשאיר את אומות העולם בתוך ארץ ישראל .
ובאמת כל ספר שופטים מלא בתיאורים על מלחמות מיותרות שבאו על עם ישראל .מאות ואלפי הרוגים בגלל
הנוכרים שנשארו כאן בארץ ישראל והציקו לתושבי הארץ היהודים כל ימי השופטים וכל ימי הנביאים עד
שבא דוד המלך.
ה .בתי ישראל בשלטון נכרי – חורבן
בגמ' וברמב"ם (הלכות ברכות פרק י הלכה י ובשו"ע תקס"א)" :הרואה בתי ישראל ביישובן מברך :ברוך אתה
יי' אלקינו מלך העולם מציב גבול אלמנה .בחרבנן אומר' :ברוך דיין האמת" .והחורבן הגדול ביותר הוא
השליטה שלהם בארץ ה' .וכדכתבו הב"י הב"ח הט"ז והא"ר ,והביאו דבריהם המשנ"ב וכה"ח בסימן תקסא.
"בחורבנן  -אפילו יושבין בהן ישראל כיון שהישמעאלים מושלים עליהם מקרי בחורבנן .לכן מתפללים אנו
"ואל תתן נחלתך לחרפה למשול בם גוים".
ו .האם הישמעלים הם גר תושב?
נכרי שמכיר בשלטון ישראל ובחוקיה  -גר תושב
הרמב"ם כתב כי איסור ישיבת נכרים בארץ ישראל הוא בכל אומה ולשון ,זה שאמרה תורה "לא תכרת להם
ברית ולא תחנם" .והסבירה הגמרא (ע"ז כ ):שמשמעות הפסוק היא" :לא תתן להם חניה בקרקע" .וכך כתב
הרמב"ם (שם בהלכות ע"ז) על פי הגמרא" :ומפני מה אין מוכרין להן? שנאמר 'ולא תחנם' ,לא תתן להם
חנייה בקרקע ,שאם לא יהיה להם קרקע  -ישיבתן ישיבת עראי היא".
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מתי מותר להם לשבת כאן? כשיהיו גרי תושב ויקבלו עליהם שבע מצוות בני נח .וכמו שמביא הרמב"ם (הלכות
ע"ז י' ו')" :בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם אסור לנו להניח נכרים בינינו ,ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר
ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח ,שנאמר "לא ישבו
בארצך" אפילו לפי שעה .ואם קבל עליו שבע מצות הרי זה "גר תושב" ,ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן
שהיובל נוהג ,אבל שלא בזמן היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד".
דעת הראב"ד  -חולק על הרמב"ם וכתב בהשגות" :זאת לא מצאנו ולא שמענו מעולם ,והפסוק שהוא מביא
בז' אומות הוא ,ואפילו לדבריו ישיבה כתיב בהו ,ולא העברה" .לדעת הראב"ד איסור "לא ישבו בארצך" הוא
רק בשבעה עממין שהיו בזמן הכניסה לארץ .ואם כך לכאורה אין לאיסור זה משמעות ,כיון ששבע אומות אלו
נאבדו בזמן שסנחריב מלך אשור הגלה אוכלוסין ממקום למקום והתערבו האומות ואין מכירים כיום את שבע
העממין .וכמו שכתב הרמב"ם (בהלכות איסורי ביאה פרק יב הלכה כה)" :כשעלה סנחריב מלך אשור בלבל
כל האומות ועירבם זה בזה והגלה אותם ממקומם ,ואלו המצרים שבארץ מצרים עתה אנשים אחרים הם ,וכן
האדומים שבשדה אדום".
ז .דברי הראי"ה קוק ז"ל על ישמעאלים  -האם הם גר תושב ?
הראי"ה קוק ז"ל דן בשאלה האם מותר למכור לישמעאלים קרקע בשנת שמיטה על מנת לאפשר לישוב
היהודי להתקיים בארץ ישראל .המציאות בימיו הייתה שהחקלאים לא היו יכולים להתקיים אם לא יעבדו
את הקרקע בשמיטה .והרב התיר למכור את הקרקעות לישמעאלים .הוא אמר שהם בגדר גר תושב .ואם
תשאל איך הם גר תושב שלא התקבלו בבית דין? והלא לא מקבלים גר תושב כשאין היובל נוהג? והלא הם לא
מקיימים שבע מצוות בני נח?
והוא עונה ואומר שיש דעת יחיד כי די בכך שגוי יקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה כדי שיקרא גר תושב .ולא
צריך את כל השבע מצוות בני נח .אמנם זו דעת יחיד שלא נתקבלה להלכה .אבל הוא כותב שבשעת דחק גדולה
אפשר לקבל דעת יחיד זו.
הרב הסתמך על היתר של הרב בעל "המזבח אדמה" שהתיר למכור לישמעאלים קרקע כי אינם עובדי עבודה
זרה .וכך כתב ..." :ועתה אם באמת גדול הדחק ,עד שתלוי בזה חס ושלום חורבן הישוב ,נראה דיש להתיר
במילתא דרבנן למכור ,ע"פ דרך המכירה של חמץ הנהוגה במקום דחק ,ולסמוך דישמעאלים שאינם עובדי
עבודה זרה אין בהם איסור של חניה בקרקע ,ודינם כגר תושב ,ומותר לתן להם חניה בקרקע" (משפט כהן,
נח) .כך כתב על כך בעוד תשובות" :לדעתי ,שבכל מקום שנמצא על מי לסמוך בדחק עצום ונורא כזה  -מצווה
לסמוך להקל( "...משפט כהן ,סב).
הרב מזכיר את דעת הכסף משנה שחידש כי גם לפי הרמב"ם ניתן בזמן הזה לאפשר לגוי המקיים בפועל ז'
מצוות לשבת בארץ" :ולדעת רבינו נראה לומר ,דאין הכי נמי ,שאם מעצמו קיבל עליו שבע מצוות ,שאין
מונעים אותו מישיבת הארץ .ולא בא לומר אלא שאין בית דין מקבלין אותו" .וכתב על זה במשפט כהן (סא):
"ויש לומר שאומה שלמה שהיא מתנהגת בנימוסין כאלה יהיו חשובין לענין זה כגר תושב".
ח .דעת הרב קוק רק במכירה זמנית ,ורק בשעת דחק גדולה ונוראה
האם אפשר לקחת את דבריו להתיר מכירה לישמעאלים גם לא בשנת שמיטה? הרי הוא התיר :א] רק מכירה
לזמן .ב] רק אם מקימים שבע מצוות בני נח .ג] רק בשעת דחק גדולה ונוראה .ד] רק בגלל שזה לטובת
הישוב היהודי שלא יגיע לידי חורבן .ואין להביא ראיה ממה שהתירו מכירת קרקעות לישמעאלים בשביעית
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כיון שזו "הוראה מיוחדת" כדברי המתירים במשפט כהן (סג') ,שאמר כי ההיתר הוא "בדחק עצום ונורא
כזה"" ,והוי כחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה ,והצדדים הללו אינם נופלים מכל דרכי היתר של
הדברים הדחוקים הרבה".
כך כתב על כך בנו הרה"ג צבי יהודה הכהן זצ"ל :
"אמנם לצורך הוראת השעה של היתר עבודת הקרקע ותוצאות יבולה בשנת השביעית סודרה מכירת
הקרקעות לנכרי במכירה לזמן ,שכל עיקר ערכה ידוע ומוכר הוא לא במובן משפטי כללי אלא במובן
דתיי ,של אותה הוראת ההיתר .אותה מכירה זמנית במובנה הזה נעשית לשם אחיזתו הקבועה של
ישראל גם באותה הקרקע בעצמה ,בכל חלק וחלק שלה .נאמרה בזה הסברה ,שאיסור זה אינו קיים
בשעה שיש צורך במכירה זו לטובת ישראל .נאמרה גם הסברה ,שאיסור זה אינו ביחס לאלה הגויים,
שמכירה זו מסתדרת אתם ,שהם כמו גרים-תושבים מבחינתם הכללית .וכל זה מצורף ,בענין שנת-
השביעית ,על עוד כמה טעמים ויסודות עיקריים של הוראת ההיתר".
ט .מכירה גמורה לישמעאלי  -אסורה בהחלט לדעת הרב קוק
ממשיך וכותב בנו הרב צבי יהודה זצ"ל" :אבל נגד זה ,במסירה מוחלטת של קרקע ארץ ישראל לגויים ,שהיא
באה להוציא מגופה של קרקע זו כל אחיזת חנייתו של ישראל וכל דריסת רגלו בה ,ושהיא באה ונעשית לרעתם
של ישראל ,שאין לו רעה גדולה מזו של מיעוט חנייתו ותלישות אחיזתו באדמת-קדשו ,ועוד בשעה זו אשר
פרצופם האלילי של הגויים חזר ונתגלה במילואו  -הרי איסור תורה זה קיים בכל תקפו.
מלבד זה עוד מבואר ומשולש הוא איסור תורה זה בביאורו והוראתו של הרמב"ן "אביהם של ישראל" על פי
התלמוד הירושלמי" :לא תימכר לצמיתות"" ,למי שיחזיק בה ולא ינהג בה דין יובל עמנו ,הם הנכרים"" ,אבל
נשמור שתהיה מכירתנו בה שתחזור אלינו על כל פנים ולא נניח אותה בידם לעולם"" .ולפי שהארץ שלו
יתעלה ,ואנחנו כולנו גרים ותושבים עמו ,ולא יחפוץ להושיב בה אחרים זולתנו ,רק בידינו תשאר ואלינו
תחזור".
י .האם הישמעאלים שומרים שבע מצוות בני נח?
בכלל שבע המצוות יש איסור גזל ,רציחה ,גילוי עריות ,והעמדת בתי דין שידונו מי שחטא בזה ולא יעלימו עין.
מו"ר הרב ז"ל הרינו כפרת משכבו ,היה אומר על ערביי הרשות הפלשתינאית שיש בהם גנבים ורוצחים והם
לא דנים אותם באמת .ממילא אין להם שום צד של "גר תושב" .האם ערביי ישראל יכולים להיות "גר תושב"?
האם ערביי ישראל קיבלו בינם לבין עצמם שבע מצוות בני נח? האם הם מגדירים את עצמם כמו גר תושב?
האם הם מקבלים את ישראל לבעלי הארץ הזאת והם פה כמו גרים או שהם מרגישים שהם בעלי הבית ואנחנו
פה האורחים הזמניים?
זו שאלה שתלויה בכל פרט ופרט וגם תלויה בכלל .מחקר שנעשה באוניברסיטת חיפה גילה שערביי ישראל
מעורבים בפלילים יותר מחלקם באוכלוסייה .דוחות רבים מלמדים שהם משתלטים בשיטתיות על אדמות
מדינה ,ובונים בלי רשות על אדמתה .נציגיהם בכנסת וברשויות מצדיקים ומחפים עליהם .במצב הזה אין
אפשרות להגדירם כ"גר תושב".
גם ההצדקה שנציגיהם נותנים לאויבינו וצרינו גם בימי מלחמת המפרץ לסאדם חוסין .גם ההפגנות בימי
מלחמת לבנון השניה ועופרת יצוקה דווקא לאויבינו .כל אלה נעשה לא בסתר אלה על ידי מנהיגיהם הנבחרים.
ולא ברור כלל אם כשיראו אדם מהם שחשוד כי עבר על מצוות אחרות של בני נח האם ידונו אותו וישפטו
אותו .האם יסגירו רוצחי יהודים או יחפו עליהם?
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מו"ר אבא ז"ל אמר שלדעתו הם לא בגדר "גר תושב" בגלל התנהגותם .ולכן כשהרב היה רב ראשי לישראל -
הוא חיפש דווקא ישמעאלי שמקיים בעצמו את כל ההגדרות של גר תושב ,על פי ההיתר הדחוק הרבה של הרב
קוק זצ"ל .מתוך הבנה שלא כל ישמעאלי הוא בגדר גר תושב.
יא .דעת הרב הרצוג ז"ל  -המדינה לא חייבת לחוקק חוק שאוסר מכירה לנכרים
ב"תחומין" כרך ב (שנת תשמ"א) עמ'  ,173-172כתב הרב הרצוג ז"ל את הדברים הבאים ,ויש שמסתמכים על
דבריו להתיר מכירה קרקע ודירה לישמעאלי בימינו .הוא מסתמך על דעת הרב קוק במשפט כהן ,והרחיב
אותה וכתב:
"ואע"פ שהגאון הנ"ל לא סמך על זה בלבד וצירף לזה עוד תנאי של מכירה לזמן ,מכל מקום זה עיקר
אצלו .ומכיוון שמסתבר שהעמידה על הפלייה זו [לאסור מכירת קרקע לנכרי] יכולה היא לסכן את
סיכויינו להשגת המדינה היהודית ,או לגרום הרס אחר כך ח"ו ,יש לסמוך על הדיעה המקילה".
הרב הרצוג חי לפני הקמת המדינה .בתקופה ההיא עמדנו לפני מאבק עיקש בין כל האומות וגם באו"ם האם
יכירו במדינת ישראל או לא? הרב הרצוג סבר כי אם מדינת ישראל שתקום ,תחוקק חוקים שאוסרים מכירה
של דירות וקרקעות לנכרים  -היא לא תוכל לקום ,ו"יכולה היא לסכן את סיכויינו להשגת המדינה היהודית,
או לגרום הרס אחר כך ח"ו" .ולכן הוא ראה את ההיתר הזה כמו ההיתר של שנת שמיטה .גם בלי הגבלת הזמן
שהייתה יסוד להיתרו של הרב קוק ז"ל.
יב .כשיש ניסיון השתלטות  -חייבת המדינה לאסור מכירת קרקעות לנכרים
הרב הרצוג לא התיר לאדם פרטי למכור את דירתו או הקרקע שלו לנכרי ח"ו .כל ההיתר שלו הוא לגבי
המדינה האם היא חייבת לחוקק חוקים שאוסרים ישיבת נכרים בארץ ישראל .על זה ההוא אומר ומסתמך על
דעת הרב קוק ז"ל ומרחיב את גדרי ההיתר שלו .אבל לאדם פרטי הוא לא התיר מעולם.
ועוד מסייג הרב הרצוג את דבריו ואומר גם לגבי המדינה שהיא יכולה לאסור מכירה לנכרים" :מובן מאליו
שזה לא נאמר אלא על מכירה באקראי ,אבל אם תהא נשקפת מצד זה סכנה של נישול ישראל מקרקע ארץ
ישראל ,חייבת המדינה לעשות הגבלות מיוחדות .ואולם אם המדינה היהודית לא תאסור זה באופן קטגורי
כשאין סכנה כנ"ל נשקפת ,לא תהא עוברת על איסור זה".
עוד מסייג הרב הרצוג את דבריו ואומר שכל הדברים הללו אמורים רק אחרי הקמת המדינה .אבל לפני
הקמתה  -מי שמוכר קרקע לישמעאלי הוא "עובר ובוגד"" :ואמנם טרם הוסד המדינה היהודית על יסודות
חזקים ,כל יהודי המוכר קרקע לנכרי אפילו לערבי מוסלמי ,הוא מערער את יסוד התאחזותנו בארץ אבותינו
ומשים מכשולים על דרכנו לגאולת הארץ והעם ,ועובר ובוגד ייקרא".
עיקר הסיבה שהרב הרצוג התיר מכירת קרקעות לנכרי היא כי חשש שאם נאסור זאת זה יסכן עצם הקמת
המדינה .אבל חשש זה חלף ,וכבר יש לנו מדינה .אדרבה ,ריבוי מכירת קרקעות לנכרים עוד יסכן את המשך
אחיזתנו בערינו .מי לא שמע על חשש איבוד שליטה יהודית על הנגב ,ועל איבוד שליטה יהודית על הגליל ,מפני
ריבוי האוכלוסיה הערבית ?
על ההיתר של הרב קוק היו מחלוקות רבות וגם הרב קוק ממש נדחק בקושי רב והתיר רק בהגבלות של מכירה
לזמן ורק מפני פיקוח נפש של הישוב היהודי בארץ ישראל .ההיתר של הרב הרצוג הוא מורחב עוד יותר אבל
הוא לא נדון בבתי מדרש כמו ההיתר של הרב קוק ז"ל .בכל מקרה ברור שהוא לא דיבר על מציאות שבה אנו
רואים שיש נסיון השתלטות על אדמות ארץ ישראל .שלפי דעתו של הרב הרצוג ז"ל צריכה המדינה לחוקק
חוקים שימנעו מנכרים להשתלט על קרקעות המדינה.
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יג .האם אין חשש שיפגעו יהודים? דעת הרבי מחב"ד והרב משה פיינשטין זצ"ל
על מנת להבין את חומרת האיסור של מכירת קרקעות לנכרים בארץ ישראל ,ראינו להביא כאן את תשובתו
ההלכתית של האדמו"ר מחב"ד שיצא מגדרו וכתב תשובה הלכתית מפורטת כנגד אלה מישראל שמוכרים
דירות של יהודים בשכונות של יהודים לנכרים.
השכונות שהרבי מדבר עליהם הם שכונות בחו"ל שהיו רובם יהודים ומיעוטם גויים .האדמו"ר אוסר מכירה
כזו בתוקף וחזר על זה כמה וכמה פעמים .הוא אסר למכור מכמה וכמה טעמים הלכתיים שיפורטו לקמן .הוא
כותב שהאמת היא שתשובה הלכתית כזו צריכה הייתה להיאמר על ידי הרבנים בכל אתר ואתר ,אבל כנראה
שלא נעים לרבנים לומר הלכה כזו ברבים ובפרסום" .מה יאמרו הגויים?" .אנחנו חיים ביניהם ,לא מכובד ולא
יפה .ובכן הרבי פתח פה דרך ברורה" .לא תגורו מפני איש" לא לחשוש לומר את דבר ה'  -זו הלכה.
צריך לקרוא את הדברים שכתבו שני המאורות הגדולים הללו שחיו בארצות הברית בין הגויים ולא פחדו לומר
את דבר ה' זו הלכה .הם קיימו מה שכתוב בתורה "לא תגורו מפני איש" .לא לאגור את דברי התורה בבטנם.
הם לא חששו לפרסמם מחשש שמא זה יפגע ביהודים במקומות אחרים .הם לא חששו שמא זה יגרום לנכרים
במקום אחר לא למכור דירות ליהודים.
יד .הסכמת הרה"ג משה פיינשטיין זצוק"ל  -צריך לפרסם זה
אחרי שהתפרסם הפסק הזה של הרבי ,יצא פסק הלכה של הגאון הגדול רבי משה פיינשטין זצוק"ל .הוא כותב
שם:
"הנה ראיתי את מאמרו בהלכה למעשה של הגאון הצדיק האדמו"ר מליובאוויטש מהרמ"מ
שניאורסאהן שליט"א (זצ"ל) ,בדבר עזיבת שכונה יהודית ,ואלו הגורמים לזה במכירת בתיהם בשביל
חשש פחד רחוק ,ומטילים בזה אימה ופחד על כל היהודים על לא דבר ,ומוכרים גם לשונאי ישראל
המזיקים בוודאי.
וכוונתם בקניית הבתים בשכונות ישראל בכדי לגרש את ישראל התושבים מהשכונה לגלות למקומות
אחרים ,אשר לבד הפסד הממון הרב מאד מאד והטירחא הגדולה והצער הגדול עד שנאמר זה בקרא
דהתוכחה דפרשת תבוא "ולא יהיה מנוח לכף רגליך" ,הרי במקומות החדשים שבאים לשם מתחברים
לאלו שפרשו מדרך התורה כהקאנסערוואטיוון שבנו היכליהם במקומות הרבה ונמשכים אחריהם
ופורקים עול תורה ומצוות בעוה"ר ,וגם גורמים לריקון בתי-כנסיות ולמכירתם גם לבתי עכו"ם ח"ו,
וגם מתמעטים תשב"ר בהישיבות .שלכן פשוט וברור שהוא דבר איסור.
ויפה כתב הגה"צ האדמו"ר מליובאוויטש בכל דבריו ואין מה להוסיף ומה לגרוע ואני מסכים אתו,
וברוב דבריו אלמלי כתב הוא הייתי כותב אני ,אבל כיוון שכבר כתב דבריו הנכונים אין צורך לחזור
אותם אלא להודיע גם בשמי שכן הוא ושצריך לפרסם זה .והנני הגומר בברכת שלום לנו ולכל ישראל
במדינתנו ובארץ ישראל ובכל העולם ,ולזכות לגאולה האמיתית בקרוב".
טו .הפרחת שמועות על הרבי מחב"ד שהתיר למכור דירות לנכרים
הרבי מחב"ד כותב בתחילת תשובותו דבר מאוד חמור" :בזמן האחרון נתפשטה בין אחינו בני-ישראל שיחיו ,
כמו "מגיפה" רחמנא ליצלן ,תופעת ההגירה משכונות יהודיות .וכתוצאה מכך  -מכירת בתים בשכונות אלו
לאינם יהודים .ויתירה מזה  -גם בתי-כנסיות ובתי-מדרשות וכו'; מערערים על-ידי זה או מחריבים כליל
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פרנסתם של כמה וכמה מבני -ישראל וכו' .ואף שבאמת תיקון הדבר היה צריך להיעשות על-ידי עסקני ציבור
ועל-ידי רבנים מורי הוראה  -ואין זה מענייני להורות פסקי-דינים בדברים כאלו  -אולם ,היות שנתפשטו
שמועות שונות ומשונות שעתה גם דעתי כאילו מסכמת חס ושלום לעובדות הנזכרות לעיל ,לכן אף שאין דרכי
להכחיש את כל השמועות שאין להן יסוד כו' ,כי אין לדבר סוף ,אבל מכיוון שעניין הנידון נוגע הוא לרבבות
מישראל ,מוכרחני להביע את דעתי בזה גלוייה וברורה ובהעיר גם כן ,על-כל פנים בקצת מקומות ,להלכות
הפסוקות בשולחן-ערוך בנידון זה".
הרבי מביא את דברי השו"ע (חושן משפט סימן קעה מ) שכותב שם כי מי שמוכר בית לנכרי או משכיר לו -
משמתין אותו עד שיקבל עליו כל רעה שתבוא מהנכרי ליהודי .ואם קרה לשכן היהודי נזק מהגוי  -אותו יהודי
שמכר או השכיר לגוי  -צריך לשלם את הנזק .ויש אומרים שגם בנו אחריו צריך לשלם את כל הנזקים שהגוי
שקנה עשה ליהודים השכנים לו.
טז .אם הגוי מכוון להשחית נחלתו  -אסור למכור לו בכל מחיר
ממשיך הרבי מחב"ד להביא את ההלכה שאמורה שם בשולחן ערוך .שיש לפעמים נכרים שרוצים בכל כוחם
לקנות בית בשכונת היהודים כדי "להשחית נחלתו" של היהודי .הם קונים בית אחד בכסף מלא .לפעמים בכסף
כפול ממה שערכו בשוק ,יש מקרים שבהם היהודים השיבו מלחמה שערה והגוי נס על נפשו .אבל יש מקרים
שבהם כל השכנים מיד מכרו את דירותיהם גם במחירי הפסד הם חששו שכל היהודים יברחו והגויים יבואו
בהמוניהם .מחירי הדירות ירדו פלאים .והגוי הזה הראשון היה מוכן לשלם כל מחיר שבעולם על מנת לקנות
דירה ראשונה בתוך היהודים .זה נקרא "להשחית נחלתו" של היהודי.
יז .מחירים מופרזים לקניית דירות
כל פסק ההלכה של רבני צפת התחיל בכך שראינו רבים שבאים לקנות דירות בצפת במחירים מופרזים.
לפעמים העלו את המחיר באופן מופרז ,בחמישים אחוז או יותר ממחיר השוק .היו כמה מקרים שבהם הגוי
בא עם מזוודה של דולרים על מנת לפתות את היהודי שימכור .ולפעמים הוא שלח יהודי שיהיה סרסור לקנות
בעבורו .ואף שלדעתנו ההלכתית אסור למכור לנכרי גם אם הוא מוכר במחיר השווה בגלל לא תחנם שקיים רק
בארץ ישראל ולא בחו"ל .עם זאת יש חשש יותר גדול כשאנו רואים שהוא בא להשתלט .כמו שמביא הרבי
מחב"ד על מכירת דירות בחו"ל .שזה אסור מבין בין אדם לחבירו .
על זה אומר השולחן ערוך במכירה בחו"ל" .ואי חזינן שהנכרי מכווין לקנות במצר ישראל כדי להשחית נחלתו
 הכל לפי ראות הדיין" .שאם רואה שזה כוונתם צריך להלחם בזה בתוקף גדול .והסמ"ע אומר שאפילו אםלא מכוון להשחית נחלתו אבל הוא בא לקנות במחיר גבוה יותר מהשוק וניכר שיש לו עניין מיוחד  -אסור
למכור לו.
יח .שכן שמזיק לאחרים  -אסור אפילו אם הוא יהודי
ברמב"ם (הלכות שכנים פרק ו יא) כתב :אחד מבני מבוי שאינו מפולש שביקש להעשות רופא ,אומן או גרדי או
מלמד תינוקות של נכרים  -בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהם הנכנסין והיוצאין .וכן מי שיש לו בית
בחצר השותפין לא ישכירנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לסופר יהודי שכותב השטרות ולא למלמדי
תינוקות של נכרים".
מכאן מביא הרבי מחב"ד שכל פעם שהמוכר או המשכיר גורם נזק לשכניו  -הוא עושה איסור ומותר לבני
השכונה לעכב אותו מביצוע העבירה הזאת של בין אדם לחברו .ואומר הרבי מה יותר מזיק ליהודי משכן גוי
שעלול להביא גם צרות רוחניות וגם צרות גשמיות .לפעמים מדובר בסכנת נפשות של ממש .במכות ובאלימות.
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ודברים אלו של הרבי כתובים על חו"ל שאין להם איבה כמו שיש לנכרים כאן בארץ ישראל.
יט .ואהבת לרעך כמוך
בסיום דבריו הארוכים כותב הרבי מחב"ד ,שאם יימצא מישהו שירצה לנהוג להפך ממסקנתו ההלכתית,
יואיל-נא לפני עשיית צעד זה לצייר במחשבתו שהנה הוא ובניו ובנותיו "הגיעו למקום חברו"  -היינו שנמצאים
במצבם של רבבות בני-ישראל שליט"א הדרים בשכונות אלו  -ונודע לו אשר שכנו רוצה למכור ביתו לאינו
יהודי וכו' ויחשוב חשבונו  -צדק ולא מרומה  -האם מכירה זו כו' אהובה היא בעיניו או שנואה .ולאחרי גמר
החשבון  -יעשה על-פי הוראת תורתנו תורת אמת ותורת חיים" :מה דעלך סני  -לחברך לא תעביד".
ובמיוחד  -שאין זו הוראה סתם ,כי אם כלל גדול הוא בתורה ,ולא עוד אלא שזו היא כל התורה כולה ואידך
פירושה הוא (שבת לא,א) ונאמר "ועשית הישר והטוב" (ראה פירוש רש"י שם דברים ו,יח) "בעיני ה' למען ייטב
לך גו' להדוף את כל אויביך מפניך כאשר דבר ה'".
כ .מכירת דירות לנכרים  -נזק פרטי ונזק ציבורי
הרבי מסביר שם כי המכירה של הראשון או של השני או של השלישי גורמת "מגיפה" של מכירות .ובסופו של
דבר ,אם היהודים לא מתעשתים ,הנכרים משתלטים על השכונה של היהודים ,והיהודים בורחים משם
ומוכרים לגויים כמו שראינו בעינינו בחו"ל בהרבה מקומות ,וגם בארץ ישראל .ודבר זה גורם כי בתי כנסת
נסגרים מחוסר מתפללים והופכים להיות כנסיות או מסגדים חלילה .בתי מדרשות וישיבות שהושקע בבנייתם
כסף רב  -הופכים להיות בתי מדרש של גויים .אנשים עניים שאינם יכולים למכור את דירתם ולקנות אחרת כי
מחיר הדירה שלהם ירד פלאים  -נשארים בשכונה הזו ואין להם מנין ולא שעורי תורה .והם מתקלקלים
בשכונות הגויים כמו שתורה אומר "כי יסיר את בנך מאחרי".
הרבי כותב כי פשוט וברור כי אלה שמכרו אשמים בכל ההתדרדרות הרוחנית הזאת של הנשארים המסכנים.
והדבר הזה פוגע בהם רוחנית במקום "הטוב" שהם נמצאים וברחו אליו .וצריכים הם לתקן את מעשיהם
וללכת לקנות חזרה את הדירה שהם מכרו לנכרי  -על מנת להציל את האחרים הנשארים.
הרבי מביא הלכה חשובה על גודל האחריות הציבורית שהיא הרבה יותר גדולה מאחריות אישית .בשו"ע
(חו"מ קנה כב) שם מובאת ההלכה על מפעל שגורם לתושבי העיר נזק סביבתי ,בורסקי או עשן או רעש או
היזק אחר .מסלקים את המפעל למרות שהוא בעל הזכות הקנינית ,וכגון שהוא בנה את המפעל שלו לפני
שנבנתה פה העיר .רק אחר כך ישלמו לו את הנזק הפרטי שלו.
כא .קניית דירות על ידי גויים  -נכרים שצרו
הרבי מביא עוד הלכה מפורסמת .בשו"ע (אורח חיים סימן שכט ו) "נכרים שצרו על עיירות ישראל .אם באו על
עסקי ממון  -אין מחללין עליהם את השבת .באו על עסקי נפשות ואפילו סתם  -יוצאים עליהם בכלי זיין
ומחללין עליהם את השבת .ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש  -מחללין עליהם את
השבת :הגה ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים לבא" .וממשיך השולחן ערוך ואומר "יש מי שאומר שבזמן הזה
אפילו באו על עסקי ממון  -מחללין ,שאם לא יניחנו ישראל לשלול ולבוז ממונו יהרגנו והוי עסקי נפשות".
הרבי אומר על זה שהלכה זאת נאמרה לגבי שבת .אבל ברור לחלוטין שביום חול בודאי יוצאים עליהם בכלי
נשק אפילו אם הם באים רק על עסקי ממונות .שבסופו של דבר כל עסקי ממונות הופכים לעסקי נפשות .ולכן
לוקחים סיכון של מלחמה ובמלחמה כמו במלחמה אנשים נפצעים ואולי אפילו נהרגים חלילה .אבל בגלל צורך
ציבורי כזה גדול אנחנו מחללים שבת ולוקחים סיכון נפשות .מכאן אומר הרבי שצריך ללמוד לגבי קניית
הדירות על ידי נכרים בתוך שכונות של יהודים בארצות הברית ,שצריך להתייחס לזה כמו אל היזק ציבורי כי
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באמת זה לא רק היזק לשכן הפלוני אלא לקהילה כולה.
כב .גורם נזק במקומות אחרים ששומעים את הנזק
הרבי מרחיב את היריעה ואומר שלמעשה המוכרים ,במעשה הקטן שלהם ,גורמים נזק לכלל ישראל .שהגויים
ששמעו כי בשכונה אחת הצליחו הנכרים לדחוק את רגלי היהודים .הם מעתיקים מאחיהם את הדרך גם
למקומות אחרים וגם לשכונה אחרת וגם למדינה אחרת .ונוקטים באותה שיטה של קנית דירה ועוד דירה וכו'.
לכן אומר הרבי שדבר זה הוא "נוגע לאלפים ולרבבות מעם ישראל".
והיה מעשה בנצרת שאיש אחד ,בן תורה ,מכר וילה שלו בשכונה של יהודים לנכרי .והוא קיבל על זה מחיר
טוב .והנכרי היה אדם נחמד ,עורך דין שלא מזיק לאיש וכל השכונה הייתה של יהודים .וכשאמרו למוכר על כך
 הוא הסתמך על כל המתירים שהוזכרו לעיל ומכר ולקח את הכסף לעצמו" .כי השוחד יעוור ".אחרי חמש שנים התרוקנה כל השכונה מהיהודים שבתוכה וכולה נמכרה לנכרים .ועוון כזה גדול מי ישורונו.
שמסלק את השכינה .ובאמת אומר הרבי שלדעתו אדם זה צריך ללכת לקנות את דירתו מחדש מהגוי בכמה
שיעלה .ואחריו יבואו אחרים ויחזירו את השכונה לידי היהודים .כמו שאנו רואים בעינינו שיהודים שבאים
בתוך שכונות של נכרים בתחילה הם גרים בין הנכרים ,אבל אחרי זמן שהנכרים רואים שהיהודים נחושים
לקנות בית ועוד בית הם מוכרים ליהודים ובורחים מהשכונה .כך אומר הרבי שזה התיקון של מי שמכר את
דירתו לנכרי ,אם הוא רוצה שיהיה לו חלק בעולם הבא.
כג .מכירת דירה לעולים מרוסיה שאינם יהודים
כל האמור לעיל אינו אמור לגבי עולים מרוסיה שאינם יהודים .כי כמו שראינו לעיל יש שלוש סיבות שאוסרות
מכירת דירות וקרקעות לנכרים .א] איסור "לא תחנם" שאוסר מכירה של דירות בארץ ישראל - .איסור זה לא
חל על "גר תושב" שמותר לו לגור בארץ ישראל ומותר למכור לו דירה .ב] איסור פגיעה בשכנים שיגורו ליד
הנכרי ,והוא מאיסור "בין אדם לחבירו" ,וזה קיים גם בשכירות .ג] כשיש" סכנה של נישול ישראל מקרקע
ארץ ישראל" כדברי הרב הרצוג ,ויש כוונה מצד הנכרי "להשחית נחלתו " -כל מי שמוכר להם עוכר ובוגד
יקרא".
לגבי עולים שאינם יהודים מרוסיה .אין את כל שלושת החששות הנ"ל .צריכים חכמי ישראל לדון בסוגיה האם
ניתן להחשיב אותם כ"גר תושב" .שהרי רובם הגדול שומר על החוק ,מכירים שזו מדינה יהודית ,ושומרים על
שבע מצוות בני נח עם כל מה שכולל בהם .
בנכרים אלו  -מסתבר שאין חשש האיסורים שכתב ברבי מחב"ד על בין אדם לחבירו ובין אדם לשכניו .שהרי
אינם רוצים לגרש את היהודים מהארץ חלילה .רובם הגדול רוצה להיות חלק מעם ישראל .והם בודאי לא
מערערים על כך שזו מדינה יהודית ,ולא רוצים להשתלט עליה .
כד .מה עם "ואהבתם את הגר"?  -תשובה לראש הממשלה
ראש הממשלה שאל ברבים את הרבנים שחתמו על המכתב שאוסר מכירה והשכרה לנכרים ,מה עם ציווי
התורה" :וְׁ כִ י יָגּור ִא ְׁתָך ּגֵר בְׁ א ְׁרצְׁ כֶם ל ֹא תֹונּו אֹתֹוּ :כְׁ ֶאזְׁ ָרח ִמּכֶם י ְִׁהיֶה ָלכֶם הּגֵר הּגָר ִא ְׁתכֶם וְׁ ָאהבְׁ ָת לֹו ָּכמֹוָך ּכִ י
יתם בְׁ ֶא ֶרץ ִמצְׁ ָריִם"( .ויקרא יט לג) .
ג ִֵרים הֱ ִי ֶ
צריך לענות לו ולומר שפסוק זה נאמר על גרים ולא על תושבים ,פליטים ,מסתננים ,מחפשי עבודה ובודאי לא
על אויבים .על גרי צדק נאמר" :ואהבתם את הגר"" .ציווה על אהבת הגר כמו שצווה על אהבת עצמו" (רמב"ם
דעות ו ד) .לא כל מי שגר פה  -נחשב "גר" .בודאי לא מי שמחפש את רעתינו .
ועל גר תושב כתב הרמב"ם" :יראה לי שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל שהרי אנו
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מצווין להחיותן שנאמר" :לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה" .ונוהגים אותו בטוב" .הרי נאמר טוב ה' לכל
ורחמיו על כל מעשיו" ונאמר" :דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"( .הרמב"ם מלכים י).
 .15מותר למכור דירות לגויים! – הרב רוס סינגר
מותר להשכיר ולמכור בתים לגויים ,מתוך אנושיות ושיקולים מוסריים .עיון במשנתו של הרב חיים דוד הלוי
זצ"ל
הרב רוס סינגר
טז בכסלו התשעא – מתוך אתר כיפה]
מקריאה על המחלוקת לגבי מכירת דירות לערבים בצפת ,ניתן לקבל את הרושם המוטעה כי מדובר בעימות
בלתי מתפשר בין איסור הלכתי מובהק ,שאין עליו עוררין ,לבין הנורמות המקובלות של מדינה דמוקרטית
ומודרנית .מצד אחד יש את רב העיר צפת ,בתמיכה של מספר רבנים אחרים ,שדורש מתושבי העיר היהודים לא
למכור או להשכיר את בתיהם לערבים .מצד שני יש ארגונים לזכויות אדם ,שדורשים בתגובה לפתוח בחקירה
פלילית נגד הרב ,בעוד קבוצה של מאות אנשי תרבות ואקדמיה ניסחו מכתב המגנה את עמדתו .יחד עם זאת,
יש דרך אחרת ,יהודית ודמוקרטית ,המגשרת בין העולמות.
הרב חיים דוד הלוי זצ"ל ,הרב הראשי של תל אביב ואחד הפוסקים החשובים של סוף המאה ה ,20-החזיק
בעמדה שונה מאוד בסוגיה זו .בתוך היצירתו ההלכתית הגדולה "עשה לך רב" ,עסק הרב הלוי מספר פעמים
בסוגיית מכירת קרקעות ללא יהודים .באופן עקבי ,לאורך כל הטיפול שלו בנושא זה ,הרב מצהיר כי מכירת
אדמות בארץ ישראל לגויים מותרת בתכלית ההיתר (עשה לך רב .)9:30 ,8:68 ,4:1 ,לשיטתו ,המקורות
המקראיים עליהם מתבססים האוסרים מכירת קרקעות לא רלוונטיים למציאות בימינו ,מפני שהם אינם
מתייחסים לאותם גויים הסובבים אותנו .בהתבסס על דברי רבי מנחם המאירי ,הרב הלוי קובע כי הפסוקים
הללו מתייחסים רק לעמים עתיקים ,עובדי אלילים אכזריים וברבריים ,ולא לנוצרים ולמוסלמים עימם אנו
חולקים כיום את הארץ .
בדרך זו ,הרב הלוי מבטל כל איסור למכירת קרקעות ובתים לגויים ,אך הוא אינו מסתפק בכך .הוא ממשיך
לנסח חובה הלכתית להתייחס לאזרחים הלא יהודים החיים בחברה הישראלית בהגינות ובשוויון .הרב הלוי
יוצא מגדרו על מנת להבהיר כי אחריות זו אינה נובעת מהכרח או צורך יהודי-עצמי ,אלא מתוך אנושיות
ושיקולים מוסריים .הוא אפילו מרחיק לכת עד כדי ציטוט מתוך מגילת העצמאות ,בה נכתב כי מדינת ישראל
"תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין" (עשה לך רב.)9:30,33 ,
אין ספק כי אתוס דמוקרטי הומניסטי אינו בהכרח זהה למסורת היהודית .בהחלט ניתן למצוא לא מעט סתירות
ומתחים בין העולמות .יחד עם זאת ,זה לא אומר שאין חפיפה משמעותית של ערכים .גם כאשר קיים מתח,
לעתים קרובות ניתן לתווך בין העולמות ולהיעזר בכל אחד מהם על מנת להבין את השני טוב יותר .רגע לפני
שאנו נסחפים אחרי אחד הכיוונים  -או ההומניזם הדמוקרטי או המורשת היהודית  -כדאי ללמוד את
עבודותיהם של פוסקים כמו הרב חיים דוד הלוי ,המציגים מודל אחר .מודל המעוגן בהלכה ,במקורות היהודיים
ובמסורות ,שמבין כי שוויון וזכויות אדם הם חלק בלתי נפרד מעולם הערכים היהודי.
המחבר משמש כר"מ בישיבת מעלה גלבוע
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